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Fonksiyon tuşları
Sol ve sağ fonksiyon tuşları ( C ve c ) tuş takımının
üst bölümünde yer alır. Fonksiyon tuşlarına, arama
sırasında da dahil olmak üzere basılması,
üzerlerinde görüntülenen seçeneğin doğrudan
seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri
geçerli içeriğe göre değişiklik gösterir. 

Ana menü
Cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine ana
menüden erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo ana
menünün yapısını, simgelerin anlamlarını ve menü
fonksiyonlarına yönelik ayrıntılı bilgileri
bulabileceğiniz sayfa numaralarını özetler.

Eğlence Tarayıcı Müzik Çalar

sayfa 19 sayfa 20 sayfa 23
Kamera Mesajlar Dosyalarım

sayfa 27 sayfa 33 sayfa 44
Araçlar Kişiler Profiller

sayfa 49 sayfa 61 sayfa 65
Bağlantılar Aramalar Ayarlar

sayfa 68 sayfa 71 sayfa 75
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Boş moddayken ana menüye erişmek için , tuşuna
basın, simge ve listeler arasında gezinmek için 
+, -, < veya > tuşlarına basın, seçeneklere ve
fonksiyonlara doğrudan ulaşmak için 0 - 9
ve * veya # tuşlarına basın. Bir liste içinde
gezinirken ekranın sağ tarafında yer alan kaydırma
çubuğu, listede geçerli olarak bulunduğunuz
konumu belirtir. Listeden seçilen öğeyle eşleşen
seçeneklere erişmek için, C Seç veya , tuşuna
basın. Önceki menüye dönmek için, c Geri'ye
basın.

Bu kılavuzun kullanılması
Bu kullanıcı kılavuzu size Philips XRazr
telefonunuzla ilgili kısa ve tam bilgileri sunmayı
amaçlar.
Telefonu-
nuzu 
keşfedin

Bu bölüm telefonunuza genel bir 
bakış sunar ve sıklıkla kullanılan 
özellikler hakkında bilgi içerir.

Bölüm 1: 
Başlarken

İlk kullanımınız sırasında cep 
telefonunuzun ayarlanması 
hakkında bilgi: SIM kartın ve pilin 
takılması, vb.

Bölüm 2: 
Arama

Arama yapma ve gelen aramalara
cevap verme hakkında bilgi
içermesinin yanı sıra sıklıkla
kullanılan bazı arama fonksiyonları
üzerine de açıklamalar sunar.

Bölüm 3: 
Metin 
girme

Alfa sayısal tuş takımını kullanarak
metin girme üzerine bilgi sunar.

Bölüm 
4 - 15

Telefonun temel özelliklerine
yönelik açıklamalar.

Diğer 
bölümler

Bölüm 15'in sonrasında; Simgeler
& Semboller, Uyarılar, Sorun
Giderme, Orijinal Philips
Aksesuarları, Ticari Marka
Bildirimi, SAR Bilgisi –
Uluslararası (basım tarihinde
mevcut olması durumunda, aksi
takdirde ayrı bir belge olarak
sunulur), Sınırlı Garanti ve
Uygunluk Bildirimi bölümleri
yer almaktadır.
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1. Başlarken
Lütfen kullanmadan önce “Uyarılar” bölümünde
bulunan güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, GSM
operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen
geçerli bir SIM kart takmalısınız. SIM kart, abone-
lik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon
numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz küçük
bir hafıza alanı içerir (daha fazla bilgi için, bkz.
“Kişiler” sayfa 61).
Buna ek olarak, bir hafıza kartı da takabilirsiniz.
Bu, telefonun yerleşik hafızasından ayrı olarak ek
müzik, fotoğraf ve video dosyalarını saklamanıza
olanak sağlayan genişletilmiş hafıza
kapasitesi sağlar.

SIM kartı takma
Arka kapağı çıkarın
Telefonun kapalı olduğundan emin olun. SIM kartı
takmadan önce telefonunuzun arka kapağını ve
pilini çıkarmanız gerekir. Telefonu ön kısmı şekilde
gösterildiği gibi aşağıya bakacak şekilde tutun ve
arka kapağı gösterilen yöne doğru itin.

Arka kapağı yuvasından kaldırarak çıkarın.

Pili çıkarın
Parmağınızı pilin üst tarafında bulunan siyah
tutucunun üzerine koyun ve pili yuvasından
kaldırarak çıkarın.

Pili telefon açıkken çıkarırsanız tüm kişisel
ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.
Başlarken 7



SIM kartı takın
SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde
olduğundan (kesik köşe sol üstte olacak şekilde) ve
metalik temas noktalarının aşağı doğru baktığından
emin olun. SIM kartı durana kadar kart yuvasının
içine kaydırın. SIM kartınızı tutucusundan
çıkardığınızda, kenarlarını düzleştirdiğinizden emin
olun, aksi takdirde kartı SIM yuvasına kaydırırken
zorlanabilirsiniz.

Pili yerine takın
Metalik temas noktaları aşağı bakacak şekilde, pilin
bir tarafını yuvaya yerleştirin ve yerine oturması
için aşağı doğru bastırın.

Arka kapağı yerine takın
Arka kapağı gösterildiği şekilde hizalayın ve yerine
oturana kadar yuvasına doğru kaydırın.

Pili takarken SIM kart yuvasının temas
noktalarına zarar vermemek için özen gösterin.
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Telefon SIM kart olmadan açılırsa, kullanıcılar ,
veya C tuşlarına basarak ana menüye erişebilir ya
da c veya ( tuşları yoluyla SOS acil durum
numarasını çevirebilir.

Telefonu açma
Telefonu açmak için, ) tuşuna uzun süre basın.
Gerekirse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 ila
8 rakamdan oluşan gizli kodu). Bu kod önceden
belirlenmiştir ve şebeke operatörünüz veya satıcınız
tarafından size sağlanır. PIN kodu hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. “Güvenlik” sayfa 76.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz,
SIM kartınız bloke edilir. Blokeyi açmak için
şebeke operatörünüzden PUK kodunu almalısınız.

Telefonu kapatma
Telefonu kapatmak için her zaman ) tuşuna uzun
süre basmanız yeterlidir.

Pili şarj etme
Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni
pil kısmen şarj edilmiştir. Pil zayıfladığında sizi
uyarmak üzere bir uyarı sesi çıkacaktır.

Tüm kişisel ayarlarınızı kaybetmenize neden
olabileceğinden, telefon açıkken pili
çıkartmamanızı öneririz. Çıkarırsanız, tarih ve
saat ayarları yalnızca kısa süreliğine saklanır. Bu
durumda, pili tekrar taktıktan sonra bilgileri
yeniden ayarlamanız gerekir.

Pil ve pil kapağı takıldıktan sonra telefonu şarj
edebilirsiniz. Konektörü aşağıda gösterildiği
şekilde takın. Ardından, diğer ucu bir AC elektrik
prizine takın.
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Pil sembolü şarj durumunu gösterir.
Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder ve
pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.
Hareket eden çubuklar hareketsiz hale geldiğinde pil
tam olarak şarj edilmiştir. Bu durumda şarj cihazını
prizden çıkarabilirsiniz. Şebeke ve kullanım
koşullarına bağlı olarak konuşma süresi ve bekleme
süresi 8,5 saat* ve 30 güne* kadar çıkabilir.

*Şebeke koşulları, kullanıcı ayarları, kullanma
yöntemi vb. durumlara bağlı olarak gerçek
sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını
cep telefonuna bağlı olarak bırakmak pile zarar
vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu prizden
çıkarmak olduğundan, kolay erişilebilir bir AC
elektrik prizi kullanmanız önerilir.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız,
pili çıkarmanızı öneririz.

Telefonu şarj edilirken kullanabilirsiniz (şarj
cihazı bağlandığında titreşimli uyarının
kapanacağını unutmayın). Pil tamamen
boşalmışsa, pil simgesi ancak birkaç dakika şarj
edildikten sonra yeniden belirir.

Hızlı Tuşları Ayarlama
Sık kullandığınız özelliklere erişmek için 2 - 9
arasındaki sayısal tuşları yapılandırabilirsiniz.
Tuşlar ayarlandığında, ilgili özelliklere erişmek için
yalnızca sayısal tuşa uzun süre basmanız yeterli
olacaktır.
Hızlı tuşların çoğu önceden ayarlanmış ve
yapılandırılmıştır. Hızlı tuş ayarlarını kontrol etmek
için, Menü > Ayarlar > Kısayollar > Hızlı tuş'a
gidin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Kısayollar”
sayfa 76.
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2. Arama
Arama yapma
Yalnızca şebeke adı ekranda göründüğünde
arama yapabilirsiniz. Ekranda şebeke adı yoksa
yeniden kayıt olmanız gerekir.

Boş ekrandan
1. Boş modda tuş takımını kullanarak telefon

numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek
için C tuşuna basın.

2. Aramak için ( tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için ) tuşuna veya c Bitir'e

basın.
Bir uluslararası aramada, uluslararası ön ek için “+” 
işaretini girmek üzere 0 tuşuna uzun süre basın.
Telefon rehberini kullanma
1. Boş modda - tuşuna basın.
2. Listeden bir kişi seçin.
3. ( tuşuna basın: seçilen numara aranır.
4. Aramayı bitirmek için ) tuşuna veya

c Bitir'e basın.

Uluslararası arama yapma

1. “+” işareti ekranda belirene kadar 0 tuşunu
basılı tutun.

2. Ülke kodunu girin.
3. Önce alan kodunu (genellikle önünde 0

olmadan) ve ardından telefon numarasını girin.
4. Doğrudan aramak için ( tuşuna basın.

Aramayı cevaplama, reddetme ve 
bitirme

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kimliğinin
görünüp görünmemesini seçmesine bağlı olarak bu
kişinin numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen
telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine kişinin
ismi görüntülenir.
• Aramayı cevaplama: ( tuşuna basın.
• Aramayı reddetme: ) tuşuna basın veya yandaki

ses tuşlarına uzun süre basın.
• Aramayı bitirme: ) tuşuna basın.

Telefon Sessiz moddaysa çalmaz.
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Ahizesiz arama
Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için, özellikle
ses seviyesini artırma sırasında, ahizesiz
arama yaparken telefonu kulağınızdan
uzaklaştırdığınızdan emin olun.

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon 
numarasını girin veya telefon rehberinden bir 
kişi seçin.

2. , tuşuna veya C Seçenekler'e basın ve 
ardından Ara > Ahizesiz ara'yı seçin ve , 
tuşuna veya C Seç'e basın.

Zaten telefondaysanız, ahizesiz moda geçmek veya
bu moddan çıkmak için C tuşuna uzun süre
basın.

Hoparlör/kulaklık ses seviyesini 
ayarlama

Bir arama, beklemeye alınan arama veya bekleyen
arama sırasında ses seviyesini yükseltmek veya
azaltmak için </> tuşuna veya yandaki ses tuşlarına
basabilirsiniz (arama seçenekleri menüsüne göz
atmıyorsanız). Ses seviyesi ayarlandığında, arama
sesi seviyesi hemen değişecektir ve ayarlar sonraki
aramalarınıza uygulanacaktır.

Arama sırasındaki seçenekler
Arama sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek
için C Seçenekler'e basın.
Ahizesiz seçeneğini aktifleştir
Bu seçenek, cep telefonunuzun ahizesiz seçeneğini
kullanmanızı sağlar. Kulaklık telefona takılı
olduğunda, ahizesiz modunu aktifleştiremezsiniz.
Sessiz/Sessiz iptal
Mikrofon sesinin kapatılmasını veya açılmasını
sağlar. Sessizi seçerseniz, mikrofon devre dışı kalır
ve arayan sizi duyamaz. Bir aramadan diğerine
geçtiğinizde, sessize alma iptal olacaktır.
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Görüşmeyi kaydetme
Çoğu ülkede, telefon görüşmesinin kaydedilmesi
kanunlara tabidir. Görüşmenizi kaydetmek
istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve
yalnızca o kabul ederse gerçekleştirmenizi
öneririz.

Arama sırasında, Her ikisini kaydet (varsayılan),
Karşı tarafı kaydet ve Kendini kaydet'ten oluşan 3
kaydetme seçeneğine erişmek için C Seçenekler'e
basın ve Kaydet'i seçin (iki taraflı aramalar veya
çok taraflı aramalar için geçerlidir). Kaydı
başlatmak veya bitirmek için , tuşuna uzun süre
basın. Aramayı bitirdiğinizde, kayıt duracak ve
otomatik olarak Dosyalarım > Sesler altına AMR
biçiminde kaydedilecektir.

Kayıt süresinin uzunluğu konusunda sınırlama
yoktur; kayıt yalnızca kaydı durdurmak için c
tuşuna bastığınızda, hafıza yetersiz olduğunda
veya arama bittiğinde durur.

Arama sırasındaki diğer seçenekler
Arama devam ederken aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirmek için C Seçenekler'e basın:
• Kullanıcının sizi duyamaması için aramayı

beklemeye alma
• Yeni bir numarayı arama
• Geçerli aramayı bitirme
• SMS gönderme
• Kişiler listesine erişme

İkinci bir aramayla ilgilenme
İkinci bir arama yapma 
(Şebekeye bağlı) 
Geçerli aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama
yapabilirsiniz.

1. Taraf A ile görüşme sırasında: Tuş takımını
kullanarak Taraf B'nin numarasını girebilirsiniz
ve Taraf B'nin numarasını aramak için (
tuşuna basabilirsiniz. Taraf A otomatik olarak
beklemeye alınacaktır.

2. Ayrıca, telefon rehberinize erişmek için C
Kişi'ye de basabilirsiniz.
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Aramalar arasında geçiş yapma 
(Şebekeye bağlı)
Bir aktif aramanız ve bir beklemeye alınan
aramanız olduğunda, C Seçenekler'e bastıktan
sonra iki arama arasında geçiş yapmak için Tümünü
kabul et'i seçebilir ve gelen aramayı bitirmek için
Aramayı reddet'i seçebilirsiniz.
İkinci aramayı cevaplama 
(Şebekeye bağlı)
Bekleyen arama'yı aktifleştirdiyseniz, ikinci bir
gelen arama olduğunda uyarı verilir. Şunları
yapabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için ( tuşuna
basabilirsiniz. Geçerli arama otomatik olarak
beklemeye alınacaktır.

2. İkinci aramayı reddedip geçerli aramanıza
devam etmek için ) tuşuna basabilirsiniz.

3. Bir aktif aramanız ve bir beklemeye alınan
aramanız olduğunda, şu işlemleri
gerçekleştirebilmek için C Seçenekler'e
basabilirsiniz:

Bekleyen arama modunda * veya # sayısal
tuşlarına basarsanız, not defteri editörü
aktifleştirilecektir.

Fotoğraflı arama
Bu özellik, telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera
fonksiyonunu kullanarak çektiğiniz bir fotoğrafla
ya da WAP veya veri kablosu aracılığıyla
yüklediğiniz bir resimle ilişkilendirmenizi sağlar.
Bir arama sırasında, önceden diğer tarafın isim kartı
bir resimle ilişkilendirildiyse, gelen aramanın arka
planında ilgili resim görüntülenir. Bu özelliğe
“Fotoğraflı arama” denir.

Fotoğraflı arama yalnızca telefon hafızasında
kullanılabilir. Fotoğraf boyutu 128 x 160
pikselden büyük olmamalıdır.

• Geçiş • Konferans 
arama

• Ahizesiz

• Aktif aramaları 
bitirme

• Sessiz • SMS 
gönderme

• Kaydetme • Beklemeye 
alınan 
aramayı 
bitirme
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3. Metin ve sayı girişi
Giriş metodu
Cep telefonunuz aşağıdakileri içeren birçok giriş
metodunu destekler:

*Metin düzenlemesi sırasında, giriş moduna geçmek
için * tuşuna basabilirsiniz; ekrandaki durum
çubuğu geçerli giriş modunuzu görüntüler.『en』 ,
T9 İngilizce giriş modunu gösterir;『abc』, İngilizce
harfleri giriş modunu gösterir;『123』, sayısal giriş
modunu gösterir. Ayrıca, noktalama işaretlerini
girmek için # tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü, düzenleme ekranından çıkmadan
önce kullandığınız son giriş metodunu hatırlar.
Editöre tekrar eriştiğinizde, otomatik olarak
kullandığınız son giriş metodunu seçer.

Metinleri ve sayıları girme
Metni şunları kullanarak editöre girebilirsiniz:
T9 İngilizce giriş, İngilizce harfler. Ayrıca, sayıları
ve noktalama işaretlerini girmeniz için iki giriş
metodu vardır. Ekranda görüntülenen simge geçerli
giriş metodunu gösterir. Bir moddan diğerine
geçmek için * tuşuna basabilirsiniz. Zhuyin
modunda uzun süre basmak gerekir. T9'u
aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak uzun süre
basın. Noktalama işaretlerini girmek için #
tuşuna kısa süre basın veya giriş dilini seçmek için
uzun süre basın.

Sembolleri girme
Herhangi bir giriş modunda, sembol giriş ekranını
açmak/kapamak için # tuşuna basın. Semboller
birden fazla ekranı kaplıyorsa, sayfaları yukarı/
aşağı kaydırmak için +/- tuşuna basın. Sembol
girişini onaylamak için tamam'a basın.

• T9 İngilizce (T9ing/T9İng): İngilizce
metni T9 İngilizce'yi kullanarak girin;

• Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Üzerinde
girmek istediğiniz harfin işareti olan tuşlara
basın. İlk harfi yazmak için tuşa bir kere
basın, ikinci harfi yazmak için hızlı bir
şekilde iki kere basın ve istediğiniz harf
ekranda görünene kadar basmaya
devam edin.

• 123: Numaraları girin
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Geçiş yapma
İngilizce giriş editöründe geçiş yapmak için *
tuşuna basın.

Sil
Giriş satırında içerik olduğunda, doğru karakteri
veya sembolü silmek için c Temizle tuşuna basın.
Giriş satırı temizlenene kadar ilgili alan
güncelleştirilecektir. Giriş satırını temizlemek için
c Temizle tuşuna uzun süre basın.
Giriş satırı boşaldığında, c Temizle tuşuna
basılması metin alanında imlecin solundaki
karakteri silecektir. Metin alanındaki içerikleri
temizlemek için c Temizle tuşuna uzun süre basın.

T9® Metin girişi
Bu nedir?
T9® tahminli Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı
bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur.
Metni hızlı bir şekilde girmenizi sağlar. Bir
kelimeyi yazmak için gereken her harfe karşılık
gelen tuşa yalnızca bir kez basmalısınız: tuş
vuruşları ile yapılan giriş analiz edilir ve T9®

tarafından önerilen kelime açılan pencerede

görüntülenir. 3'ten fazla seçenek varsa, kaydırma
çubuğu görünür, listeye göz atmak ve T9® yerleşik
sözlük tarafından önerilen kelimeyi seçmek için
+ veya - tuşuna basın (aşağıdaki örneğe bakın).
Kelimeyi girdikten sonra, onaylamak için
Tamam veya C tuşuna, boşluk bırakmak için
> tuşuna basın. 
Nasıl kullanılır?
Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve semboller
aşağıda verilmiştir: 

0 ila 9 Harfleri girmek için.

+ veya - Son veya sonraki ilgili
kelimeye göz atmak için.

C Tamam Harf veya kelimeyi
onaylamak için.

c Temizle
Bir harfi silmek için kısa süre
basın, tüm girişleri silmek için
uzun süre basın.
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Örnek: “Home” kelimesini girme
1. 4 6 6 3 tuşlarına basın, ekranda

listenin ilk kelimesi görüntülenir: Good.
2. Taramak için - tuşuna basın ve Home

kelimesini seçin.
3. Home kelimesini onaylamak için C Tamam

tuşuna basın.

Standart metin girişi
Standart metin girişini kullanmak istiyorsanız,
“ABC” standart metin girişini seçmek için *
tuşuna basın. Bu yöntemde, istenen karaktere
ulaşmak için birden fazla tuşa basmak gerekir: "h"
harfi 4 tuşundaki ikinci harftir, bu nedenle "h"
harfini girmek için 4 tuşuna iki kez basmanız
gerekir. Bu yöntemin kullanılması, bir tuşa harfin
sırası kadar basmanızı gerektirir.
Bu nedenle, standart giriş modunda «Home»
kelimesini girmek için 4, 4 (GHI) 6, 6,
6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF) tuşlarına
basmanız gerekir. Harfler, sayılar ve simgeler her
bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur: 

*
Geçiş yapın, giriş modunu
seçin. T9 özelliğini açmak/
kapamak için uzun süre basın.

#

Noktalama işareti modunu
aktifleştirmek/devre dışı
bırakmak için kısa süre basın,
giriş dilini seçmek için uzun
süre basın.
Metin ve sayı girişi 17



Tuş Harfler ve sayılar

1
Noktalama sembolleri 1 @ _ # = < > ( ) 
€ £ $ ¥

2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 e e ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö ø

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 Ω Ξ Ψ

0 Geçiş yapma

* Metin giriş moduna geçme

# Sembol girme
18 Metin ve sayı girişi
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4. Eğlence

Bu bölümde cep telefonunuzda yüklü bulunan 
oyunlar ve ek araçlar açıklanır.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları, cep
telefonunuzun yapılandırmasına, cep telefonunuzu
satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza
bağlıdır.

Oyunlar
Bu telefon, önceden yüklenmiş eğlence amaçlı
birçok oyunla birlikte gelir. Boş moddan ana
menüye girmek için , tuşuna basın ve Eğlence >
Oyunlar > Varsayılan oyunlar'ı seçin.

Java
Cep telefonunuz, önceden yüklenmiş Java
donanımlarını telefonda çalıştırmanızı sağlayan
Java çalışma ortamı özelliğine sahiptir. Ayrıca,
oyunları ve diğer uygulamaları WAP veya USB
yoluyla yükleyebilir ve bunları Java ortamında
çalıştırabilirsiniz.



5. Tarayıcı

Telefonunuz WAP tarayıcısı ile birlikte gelir. WAP
tarayıcısı yoluyla İnternet hizmetlerinin yanı sıra
haberler, spor ve hava durumu bilgilerine
erişebilirsiniz.

Bu özellik yalnızca aboneliğiniz WAP erişim
hizmetlerini içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden
yapılandırılmıştır ve değiştirmenize gerek yoktur. Daha
fazla bilgi için, lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP ayarları
Yalnızca yapılandırmalarınız doğruysa MMS
gönderebilirsiniz. Genellikle telefon önceden
yapılandırılmıştır. Yapılandırma parametrelerini
eklemek veya değiştirmek isterseniz, işleme başlamadan
önce gerekli bilgiyi şebeke operatörünüzden
almalısınız. Philips, siz veya şebeke operatörünüz
tarafından yapılan yapılandırma değişikliklerinden
kaynaklanan arızaları önceden bildirmek zorunda
değildir ve bu arızalara ilişkin herhangi bir sonuçtan
sorumlu tutulamaz. En güncel bilgiler için lütfen
şebeke operatörünüzü kontrol edin.

Ana sayfa
Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü 
seçin. Ayrıca, ayarlar menüsünden ana sayfa 
adresini ayarlayabilirsiniz.
Yer imi
Sık ziyaret ettiğiniz geçerli Web sayfasını veya
Web sayfalarını Yer imi listesine kaydedebilir,
yönetebilir ve organize edebilirsiniz. Telefonda
10'a kadar yer imi saklayabilirsiniz.
Menüye girdiğinizde, yer imi girişlerinin bir
listesi görüntülenir. Belirli bir yer imi girişinin
Web adresine bağlanmak için, + veya - tuşlarını
kullanarak bir giriş seçin ve , tuşuna basın.
Herhangi bir giriş bulunmuyorsa, yer imlerini
eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri
belirleyebilirsiniz:

Yer imi ekle Başlık ve Web adresini
düzenleyin.

Yer imini 
yönet

Yer imi girişini silin veya
düzenleyin.
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Yeni bir yer imi eklemek için:

Yer imini düzenlemek için:

Geçmiş
Bu menü daha önce ziyaret ettiğiniz Web
sayfalarını yönetmenizi, organize etmenizi ve bu
sayfalara kolayca erişmenizi sağlar.

1. Bu menüye girdiğinizde, daha önce ziyaret
ettiğiniz Web sayfaları listelenir.

2. Aşağıdakilere erişmek için C Seçenekler'e
basın: 

Yer imi menüsüne 
gidin

Boş moddan ana menüye
girmek için , tuşuna basın
ve Tarayıcı > Yer imi'ni
seçin.

Yer İmi Ekle'yi 
seçin

Tamam tuşuna basın.

Yeni bir yer imi 
ekleyin

Yeni yer iminin Adres ve
Başlık'ını seçin ve C Kaydet
tuşuna basın. Giriş kutuları
arasında geçiş yapmak için,
+/- tuşlarını kullanın.

Yer imi menüsüne 
gidin

Boş moddan ana menüye
girmek için , tuşuna basın
ve Tarayıcı > Yer imi'ni
seçin.

Yer İmini Yönet'i 
seçin

+ veya - ve Tamam
tuşuna basın.

Düzenlemek 
istediğiniz yer 
imini seçin

+ veya - ve Tamam
tuşuna basın.

Düzenle'yi seçin + veya - ve C Tamam
tuşuna basın.

Yer imini 
düzenleyin

Yeni yer iminin Adres ve
Başlık'ını düzenleyin ve C
Tamam tuşuna basın.

Ana sayfa Farklı kaydet

Geri MMS olarak gönder

İlet Ana sayfa olarak 
kaydet

Yenile Ayar

Yer imi Çıkış

Adres gir
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Adres girme
Web adresini girin ve bağlanmak için C veya ,
tuşuna basın, önceki Web sayfasına dönmek için c
Temizle'ye basın.

Ayarlar
Bu menü Web taraması için Web ayarlarını
yapılandırmanızı sağlar. Telefonunuz belirli bir
şebeke operatörünün ayarlarıyla önceden
yapılandırılmış olabilir. Şebeke operatörü
abonesiyseniz, WAP tarayıcısını hemen
kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde,
ayarları yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Philips, siz veya şebeke operatörünüz tarafından
yapılan yapılandırma değişikliklerinden
kaynaklanan arızaları veya İnternet içeriği
sağlayıcınız tarafından yapılan WAP adresi veya
içerik değişikliklerini önceden bildirmek zorunda
değildir ve bu arızalara ve değişikliklere ilişkin
herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz. En
güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve
internet içeriği sağlayıcınıza danışın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Push Gelen Kutusu
Push mesajlarınızı kontrol etmenizi ve Push
mesajlarının kabul edilip edilmeyeceği, push
mesajlarının silinip silinmeyeceği, vb. gibi Push
ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

Tarayıcı 
seçenekleri

Resimleri göster, Yenilemeyi
kapat, vb. gibi tarayıcı
parametrelerini yapılandırmanızı
sağlar.

Önbellek Önbellek modu ve Önbelleği
temizle seçeneklerini
ayarlamanızı sağlar.

Cookie’ler Cookie’leri etkinleştir'menizi
veya Cookie’leri temizle'menizi
sağlar. Yapılandırmak istediğiniz
parametreyi seçmek için +/-
tuşuna ve C Tamam'a basın.
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6. Müzik

Bu özellik şebekeden müzik yüklemenizi, ses
dosyalarını kaydetmenizi, çalma listesini
düzenlemenizi ve müzik çalmanızı sağlar. Telefon
MP3 ve AAC formatındaki ses dosyalarını
destekler. Bununla beraber, Bluetooth kulaklık
setinde yalnızca MP3 formatı desteklenmektedir.

Parçalar
Bu özellik yüklenen müziği Telefon hafızasından
veya Hafıza kartından çalmanızı sağlar.
Listelenen parçalardan çalmak istediğiniz müzik
dosyasını seçmek için +/- tuşlarını kullanın ve
ardından C Seçenekler'e basın.

Sanatçılar
Ekranda sanatçı adlarının bir listesi görüntülenir.
Belirli bir sanatçıyı seçmek için +/- tuşlarına ve
seçilen sanatçının tüm parçalarını görüntülemek
için C veya , tuşuna basabilirsiniz. 

Listelenen parçalardan çalmak istediğiniz müzik
dosyasını seçmek için +/- tuşlarını kullanın ve
ardından C Seçenekler'e basın.

Seçenek Tanım

Aç Seçili parçayı çalmak için müzik
çaları açın.

Çalma 
listesine ekle

Çalma listesini açın, bir çalma
listesi seçin ve seçili parçayı
çalma listesine ekleyin.

Parçayı sil Seçili parçayı silin.

Ayrıntılar Seçili parçanın ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.

Seçenek Tanım

Aç Seçili parçayı çalmak için müzik
çaları açın.

Çalma 
listesine ekle

Çalma listesini açın, bir çalma
listesi seçin ve seçili parçayı
çalma listesine ekleyin.

Parçayı sil Seçili parçayı silin.



Çalma listeleri
Kaydedilen çalma listeleri ekranda görüntülenir.
Yeni bir çalma listesi oluşturmak için Yeni çalma
listesi adını girin ve , tuşuna basın. Ardından bir
çalma listesini seçmek için +/- tuşunu kullanın, ,
tuşuna basın ve ardından C Seçenekler'e basıp
Çalma listesi düzenle'yi seçin ve , tuşuna basarak
çalma listesine eklemek istediğiniz parçaları seçin.
Yukarı veya aşağı ilerlemek için +/- tuşuna
basabilirsiniz. Ardından çalma listesindeki parçaları
onaylayıp saklamak üzere C Tamam tuşuna basın.

10'a kadar çalma listesi oluşturabilir ve her listede
20'ye kadar parça kaydedebilirsiniz. Kullanılabilir
seçenekler şunlardır:

Son çalınan
Çaldığınız son 10 parçayı listeleyin, son çalınan
parça listenin en üstünde görüntülenir.

Şimdi çalınıyor
Ekranda çalınan son şarkı görüntülenir.
Bu fonksiyon, dinlediğiniz son çalma listesini
çalmaya devam etmenizi sağlar.

Sanatçıyı sil Aynı sanatçıya ait tüm
parçaları silin.

Ayrıntılar Seçili parçanın ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.

Seçenek Tanım

Aç Geçerli olarak seçilen dosyayı
çalmak için müzik çaları açın.

Çalma listesi 
düzenle

Çalma listesi düzenleyin.

Çalma listesi 
yeniden 
adlandır

Çalma listesi adını değiştirin.

Çalma 
listesini sil

Geçerli çalma listesini silin.

Parça sırası Geçerli çalma listesinin çalma
sırasını değiştirin.

Ayrıntılar Seçili dosyanın ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.
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Tuş işlemi
Müzik çalınırken tuş takımı işlemleri şu şekildedir:

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

Tuş İşlem

, tuşu Müzik çalmayı Başlatmak/
Duraklatmak/devam etmek
için kısa süre basın.
Çalmayı durdurmak için
uzun süre basın.

< veya > Önceki şarkı/sonraki şarkıyı
seçmek için kısa süre basın.
Çalma sırasında parçanın hızlı
geri alınması/hızlı ileri alınması
için uzun süre basın.

+ veya - Sesi ayarlayın. Sesi
ayarladığınızda, ayarlar tekrar
ayarlanana kadar kaydedilir.

C Seçenekler Seçenekler menüsünü açın.

c Geri Bir önceki menüye geri dönün.

Çal/Duraklat Seçili ses dosyasını Çalın/
Duraklatın.

Çalma 
listesine ekle

Çalma listesini açın, çalma
listesini seçin ve seçili dosyayı
çalma listesine ekleyin.

Çalma modu Karıştır: Açık veya Kapalı
Tekrarla: Hiçbiri, Birini
Tekrarla veya Çalma listesini
tekrarla.

Ekolayzır Bass boost, Dans, Hip-hop,
Pop, R&B veya Rock'ı seçin.

Ayrıntı Seçili ses dosyasının ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.

Kapak çıkış Açık veya Kapalı'yı (varsayılan)
seçin. Açık'ı seçerseniz, kapağı
kapattığınızda müzik çalardan
çıkarsınız.

3D Surround Açık veya kapalı'yı seçin.
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Ayarlar
Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Yandaki ses tuşlarını kullanma
Telefonun kapağı kapatıldığında, aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirmek için yandaki ses tuşlarını
kullanabilirsiniz:Seçenek Tanım

3D Surround Açık veya kapalı'yı seçin.

Ekolayzır Normal Bass boost, Dans,
Hip-hop, Pop, R&B veya
Rock'ı seçin.

Çalma modu Karıştır: Açık veya Kapalı
Tekrarla: Hiçbiri, Birini
Tekrarla veya Çalma listesini
tekrarla.

Yardım Müzik çaların nasıl kullanıldığına
ilişkin açıklamaları görüntüleyin.

Tüm listeyi 
yenile

Telefon hafızasına ve hafıza
kartına kaydedilen tüm parçalar
yenilenecektir.

Tuş İşlem

+
Kısa basma: Sesi yükseltin
Uzun basma: Önceki parçayı seçin

-
Kısa basma: Sesi yükseltin
Uzun basma: Sonraki parçayı
seçin
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7. Kamera

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

Küçük toz parçaları resim kalitesini ciddi şekilde
etkileyebileceği için lütfen resim çekmeden önce
kamera lenslerinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu
Kameranızla bazı genel işlemlerin nasıl yapıldığına
ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya başvurun.
Nasıl yapılır?

Herhangi bir anda geçerli işlemi iptal etmek ve boş
moda geri dönmek için ) tuşuna basabilirsiniz.

Kamerayı 
Çalıştırma

Boş moddan ana menüye girmek
için , tuşuna basın ve Kamera'yı
seçin.

Yakınlaştır
ma/
uzaklaştırma

+/- tuşuna basın.

Maksimum yaklaştırma katsayısı
yalnızca 480*640'ın altındaki
pikseller için 4x'tir.

Parlaklığı 
ayarla

</> tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ila +3'tür.
Varsayılan seviye 0'dır.

Resim çek , tuşuna basın.

Resim otomatik olarak kaydedile-
cek ve Dosyalarım > Resimler'de
saklanacaktır.

Hafıza kartı takılırsa, resim
varsayılan olarak hafıza kartına
kaydedilecektir.

Kamera'dan 
çıkma ve 
boş moda 
geri dönme

) veya c Geri tuşuna basın.
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Kamera seçenek menüsü
Kamera modu aktifleştirildiğinde ve resim
çekilmeden önce, C Seçenekler'e basarak
bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Seçenek Tanım

Video'ya 
Geç

Kamera modundan çıkın ve Video
moduna geçin.

Vizör modunda, </> düğmesine
basarak Kamera modundan Video
moduna geçebilirsiniz.

Resim 
çözünür-
lüğü

Görüntü boyutunu seçin: 
1024 x 1280, 768 x 1024, 
480 x 640 ve 220 x 176.

Resim 
Kalitesi

Görüntü kalitesini seçin: Süper
hassas, Hassas ve Normal.
Siz tekrar değiştirene kadar son
seçilen değer aktif kalır.

Resimleri 
görüntüle

Çekilen resmi seçmek için +/-
tuşuna, resmi görüntülemek için ,
tuşuna basın.

Kamera 
modu

Renk efekti: Kapalı (varsayılan),
S & B, Sepya veya Mavi.
Seçili renk efekti gerçek zamanlı
olarak ekranda görüntülenir.

Gece modu: Açık veya Kapalı
Zamanlayıcı: Açık veya Kapalı
Çoklu çekim: Açık veya Kapalı
Aynı anda üç resim çekilebilir.

Gelişmiş Kaydetme konumu: Telefon
hafızası veya Hafıza kartı 
Varsayılan ad: Fotoğrafın
varsayılan adını değiştirin 
Titreme önleme: 50HZ veya 60HZ
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Fotoğraf Ön İzleme Seçeneği Menüsü
Kamerayı aktifleştirdiğinizde, resim çekmek için
sadece , tuşuna basın. Resim otomatik olarak
kaydedilir ve ekranda görüntülenir. Aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirmek için C Seçenekler'e
basabilirsiniz:

Hafıza kartı dolduğunda, resimler otomatik olarak
telefon hafızasında saklanır. Telefonda ve hafıza
kartında yeterli hafıza alanı kalmazsa, resmi
kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajıyla
karşılaşırsınız. Yenilerini saklayabilmek için önce
varolan resimleri silmelisiniz.

Video modu
Bu seçenek kısa videoları kaydetmenize olanak
tanır. Videoyu oynatabilir, telefonda veya hafıza
kartında saklayabilirsiniz. Ayrıca videoyu MMS
veya Bluetooth ile arkadaşlarınıza
gönderebilirsiniz.
Nasıl yapılır?

Seçenek Tanım

Gönder Resmi gönderin:
Bluetooth ile Gönder veya MMS
ile Gönder.

Sil Geçerli resmi silin.

Çekim Yeni resim çekmek için vizör
ekranına geri dönün.

Kişi resmi 
olarak 
ayarla

Resmi cep telefonunuzdaki bir
kişiyle ilişkilendirin, böylece bu kişi
sizi aradığında resim
görüntülenecektir. Kişinin telefona
kopyalandığından (çünkü SIM kartta
kişi resmini ayarlayamazsınız) ve
resim çözünürlüğünün 220 x 176
olduğundan emin olun.

Duvar 
kağıdı yap

Resmi boş modda duvar kağıdı
olarak ayarlayın.

Video 
Kamerayı 
Başlatma

Boş moddan ana menüye girmek
için , tuşuna basın ve Kamera >
seçenekler > videoya geç'i seçin.

Yakınlaş-
tırma/
uzaklaştırma

+/- tuşuna basın.

Maksimum yaklaştırma katsayısı
yalnızca 480*640'ın altındaki
pikseller için 4x'tir.
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Video seçeneği menüsü
Video modu aktifleştirildiğinde ve kayda
başlamadan önce, C Seçenekler'e basarak
bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Parlaklığı 
ayarla

</> tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ila +3'tür.
Varsayılan seviye 0'dır.

Videoyu 
kaydet

, tuşuna bir kere basın. Kaydı
durdurmak için iki kere basın.

Video otomatik olarak
kaydedilecek ve Dosyalarım >
Videolar'da saklanacaktır.

Hafıza kartı takılırsa, video
varsayılan olarak hafıza kartına
kaydedilecektir.

Video 
modundan 
çıkma ve 
boş moda 
geri dönme

) tuşuna basın.

Seçenek Tanım

Yeni 
kaydet

Yeni videoyu kaydedin.

Kameraya 
geç

Video modundan çıkın ve Kamera
moduna geçin.

Video 
Kalitesi

Video kalitesini seçin: Hassas
veya Normal
Siz tekrar değiştirene kadar son
seçilen değer aktif kalır.
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Videoları
görüntüle

Kaydedilen videoları görüntülemek
için Dosyalarım > Videolar'a girin.
Kaydedilen videoyu seçmek için +/-
tuşuna basın. Oynatmak için ,
tuşuna ve manzara modunda
oynatmak için C Tam'a basın.

Mod Renk efekti: Kapalı (varsayılan),
S & B, Sepya veya Mavi.
Seçili renk efekti ekranda
görüntülenir.

Video formatı: MPEG-4 veya H263
FPS: Saniyede 5, 10 veya 15 çerçeve

Gelişmiş Kaydetme konumu: Telefon
hafızası veya Hafıza kartı
Varsayılan ad: Videonun varsayılan
adını değiştirin 
Sessiz: Açık veya Kapalı
Açık'ı seçerseniz, ses
kaydedilmeyecektir. 

Video uzunluğu: MMS Uzunluğu
(varsayılan) veya Sınırsız. 

MMS'i seçerseniz, kaydedilen
videonun boyutu geçerli olarak
belirlenen maksimum MMS
boyutundan daha küçük olur.
Maksimum MMS boyutuna
ulaşıldığında kayıt durur ve video
otomatik olarak saklanır. Sınırsız'ı
seçerseniz, kaydedilen videonun
boyutunda hiçbir sınırlama
olmayacaktır. Maksimum boyut,
cep telefonunuzun veya hafıza
kartınızın kapasitesine göre
belirlenmelidir.
Kamera 31



Video seçeneği menüsü
Video modunu aktifleştirdikten sonra, kayda
başlamak için sadece , tuşuna basın. Kaydı
durdurmak için , tuşuna basın.
Video otomatik kaydedilir ve son kaydedilen
sahne ekranda görüntülenir. Aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirmek için C Seçenekler'e
basabilirsiniz:

Yeterli hafıza alanı kalmazsa, kaydedilen videoyu
saklayamazsınız ve bir uyarı mesajıyla
karşılaşırsınız.

Seçenek Tanım

Oynat Kaydedilen videoyu oynatın. 
Oynatma sırasında şunları
yapabilirsiniz: 
, tuşuna basarak oynatmayı
duraklatabilirsiniz veya
görüntüleme ekranını büyütmek
için C Tam'a basabilirsiniz.
, veya Seçenekler > Oynat'a
basarak oynatmaya devam edin. 
+/- tuşuna basarak sesi ayarlayın <
tuşunu basılı tutarak hızlı olarak geri
alın. > tuşuna uzun basarak hızlı
ileri alın c geri'ye basarak önceki
menü seviyesine gidin.
) tuşuna basarak boş ekrana
geri dönün.

Gönder Kaydedilen videoyu gönderin:
Bluetooth ile Gönder ve MMS ile
Gönder.

Sil Kaydedilen videoyu silin.

Yeni kaydet Yeni bir video klip kaydetmek için
video moduna geri dönün.
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8. Mesajlar

SMS
SMS (Kısa Mesaj Servisi) diğer tarafa metin
mesajları göndermenize olanak sağlayan bir
servistir. Diğer bir cep telefonuna veya SMS alma
kapasitesine sahip bir cihaza mesajları yollamak
için telefondaki SMS menüsünü kullanabilirsiniz.
Telefonunuz 500 mesaja kadar saklama
kapasitesine sahiptir. 500 mesaja ulaştığınızda,
sizi uyarmak için ekranda bir simge yanıp söner.
Yenilerini almak için bazı mesajları silmelisiniz.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,
tuşuna basın.

2. Mesajlar > Mesaj oluştur > SMS'i seçin
ve , tuşuna basın.

SMS oluşturma, düzenleme 
ve gönderme
SMS göndermeden önce doğru mesaj merkezi
numarasını girmelisiniz. Numara şebeke
operatörünüzden temin edilebilir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,
tuşuna basın.

2. Mesajlar > Mesaj oluştur > SMS'i seçin ve
, tuşuna basın. SMS düzenleme ekranı
görünecektir.

3. SMS içeriğini SMS editörüne girin ve
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

SMS'iniz başarılı şekilde gönderilmezse, yeniden
gönderebilirsiniz. Birçok denemeden sonra
SMS'iniz başarılı şekilde gönderilemezse, lütfen
SMS merkez numaranızın doğru olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, belirli nedenlerle (gelen arama,
pilin bitmesi), mesajı başarılı şekilde
gönderemeden veya kaydedemeden SMS
düzenleme ekranından çıkmanız gerekebilir,
düzenlenen mesaj otomatik olarak kaydedilir.
SMS editörüne yeniden girene kadar, mesaj
ekranda görüntülenir.

Devam Alıcının telefon numarasını girin.
Numarayı Kişiler listesi veya
Gruplar'dan da seçebilirsiniz. SMS
göndermek için , tuşuna basın.

Sakla SMS'i kaydedin.
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MMS (şebekeye bağlı)
Telefonunuz, metin, resimler, ses ve video kliplerini
içeren, MMS olarak bilinen multimedya mesajlarını
göndermenizi ve almanızı sağlar. MMS bir veya
birkaç slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine
ister başka bir cep telefonuna gönderin, MMS bir
slayt gösterisi olarak oynatılır.
Telefonunuz 50 MMS'e kadar saklama kapasitesine
sahiptir (maksimum 98KB). Maksimum 50 MMS'e
ulaşıldığında, sizi uyarmak için ekranda MMS
simgesi görüntülenir. Yenilerini almak için bazı
eski MMS mesajlarını silmeniz gerekir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,
tuşuna basın.

2. Mesajlar > Mesaj oluştur > MMS'i seçin ve
, tuşuna basın.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez
numarasını girmeli ve MMS'inizin şebeke
profilinin doğru olarak yapılandırıldığından emin
olmalısınız. Bu tip bilgileri şebeke
operatörünüzden alabilirsiniz.

MMS oluşturma, düzenleme 
ve gönderme
1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,

tuşuna basın.
2. Mesajlar > Mesaj Oluştur > MMS'i seçin

ve , tuşuna basın. MMS düzenleme ekranı
görünecektir.

3. MMS içeriğini MMS editörüne girin ve
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

Devam Alıcının telefon numarasını girin.
Numarayı Kişiler listesi veya
Gruplar'dan da seçebilirsiniz. MMS
göndermek için , tuşuna basın.

Metni
Düzenle

Metninizi değiştirmek için.

Nesne ekle Resim, video, ses, sayfa veya nesne
ekleyin.

Bir sayfaya yalnızca bir resim, bir
ses ve bir video eklenebilir.
Bunlardan 3'ü de aynı anda
bulunursa, yalnızca biri
kaydedilebilir.
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Birden fazla sayfa olduğunda, MMS'in farklı
sayfalarını görüntülemek için +/- tuşuna
basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık
çubuğu görüntülediğiniz geçerli sayfayı ve toplam
sayfa sayısını görüntüler.

Gelen Kutusu
Gelen Kutusu aldığınız mesajları saklar. 
1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,

tuşuna basın.
2. Mesajlar > Gelen Kutusu 'nu seçin ve , tuşuna

basın.
3. Gelen Kutusu'nda mesaj varsa, mesajlar

alındığı sıraya göre listelenir (en son gelen
mesaj listenin başında görünür).

4. Mesajı seçmek için +/- tuşuna basın. Mesaj
seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir.
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

Öz izleme Geçerli MMS'in ön izlemesini yapın.

Sayfa 
zamanı

MMS slaytlarının oynama zamanını
ayarlayın. Varsayılan değer
3 saniyedir.

Sakla MMS'i kaydedin.

Görüntüle Seçili mesajı görüntüleyin.
Cevapla Gönderenin numarası otomatik

olarak gönderilecek numara olarak
kullanılır ve mesaj editörü
aktifleştirilir. Cevabınızı girin ve
mesajı gönderin.

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.
Tümünü sil Gelen Kutusu'ndaki tüm mesajları

silin.
SIM’e Arşivle Seçili mesajları SIM karta ekleyin.
Sık
Kullanılanlar'
a Taşı

Seçili mesajı Sık Kullanılanlar'a
taşıyın.

Ayrıntılar Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj
bilgilerini görüntüleyin.

Ara Gönderenin numarasını mesajdan
alın ve numarayı arayın.
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5. Mesaj ayrıntılarının görüntüleneceği bir
sonraki ekrana girmek için , tuşuna basın.
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

Giden kutusu
Giden Kutusu, başarıyla gönderdiğiniz ve
göndermeden önce saklamayı seçtiğiniz mesajları
saklamanıza olanak tanır. 
1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,

tuşuna basın.

İşaretle Birçok mesajı teker teker veya bu
mesajların tümünü bir defada
seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj
üzerinde yapılan işlemleri seçmek/
iptal etmek için , tuşuna
basabilirsiniz. Seçili mesajın
solundaki onay kutuları işaretlenir.
Seçili mesajları silmek için C
Seçenekler'e basabilir veya
bu mesajları Sık Kullanılanlar'a
taşıyabilirsiniz.

Cevapla Gönderenin numarası otomatik
olarak gönderilecek numara olarak
kullanılır SMS veya MMS yoluyla
cevaplamayı seçebilirsiniz.
Cevabınızı editore girin ve mesajı
gönderin.

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.
Numara al Mesajdaki kullanılabilen

numaraların listesini açar. Bu
listede, C seçeneği, aşağıdaki
seçenekleri gösteren bir açılır
pencere açar:
• Sakla 
• Ara 
• Mesaj gönder 

SIM’e
Arşivle Seçili mesajları SIM karta ekle.

Sık
Kullanılanlar'
a Taşı

Seçili mesajı Sık Kullanılanlar'a
taşıyın.

Ayrıntılar Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj
bilgilerini görüntüleyin.

Ara Gönderenin numarasını mesajdan
alın ve numarayı arayın.
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2. Mesajlar > Giden Kutusu 'nu seçin ve , tuşuna
basın.

3. Giden Kutusu'nda mesaj varsa, bu mesajlar
ekranda listelenir. 

4. Mesaj seçmek için +/- tuşlarına basın. Mesaj
seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir. C
Seçenekler'e bastığınızda aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz:

5. Ayrıntılarının görüntüleneceği bir sonraki
ekrana girmek için  , tuşuna basın. Aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirmek için C Seçenekler'e
basın: 

Görüntüle Seçili mesajı görüntüleyin.
Yeniden
Gönder Mesajı alıcıya yeniden gönderin. 

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Giden Kutusu'ndan silin.
Tümünü
sil

Sık Kullanılanlar'daki tüm mesajları
silin.

Ayrıntılar Tarih ve saat gibi mesaj bilgilerini
görüntüleyin.

İşaretle Birçok mesajı teker teker veya bu
mesajların tümünü bir defada
seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj
üzerinde yapılan işlemleri seçmek/iptal
etmek için , tuşuna basabilirsiniz.
Seçili mesajın solundaki onay kutuları
işaretlenir. Seçili mesajları silmek için
C Seçenekler'e basın veya bu
mesajları Sık Kullanılanlar'a
taşıyabilirsiniz.

Yeniden
Gönder Mesajı alıcıya yeniden gönderin. 

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Giden Kutusu'ndan silin.
Ayrıntılar Tarih ve saat gibi mesaj bilgilerini

görüntüleyin.
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Sık Kullanılanlar
Bu menü, Sık Kullanılanlara Taşı seçeneği
yoluyla telefon hafızasına gelen ve kaydedilen tüm
mesajları içerir. 

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,
tuşuna basın.

2. Mesajlar > Sık Kullanılanlar'ı seçin ve ,
tuşuna basın.

3. Sık Kullanılanlar'da mesaj varsa, bu mesajlar
ekranda listelenir.

4. Mesajı seçmek için +/- tuşuna basın. Mesaj
seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir.
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için C
Seçenekler'e basın:

Seçenek Tanım

Görüntüle Seçili mesajı görüntüleyin.

Cevapla Gönderenin numarası otomatik
olarak gönderilecek numara olarak
kullanılır ve mesaj editörü
aktifleştirilir. Cevabınızı girin
ve mesajı gönderin.

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Sık Kullanılanlar'dan silin.

Tümünü sil Sık Kullanılanlar'daki tüm
mesajları silin.

Ayrıntılar Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj
bilgilerini görüntüleyin.

Ara Gönderenin numarasını mesajdan
alın ve numarayı arayın.
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5. Ayrıntılarının görüntüleneceği bir sonraki
ekrana girmek için , tuşuna basın. Aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirmek için C Seçenekler'e
basın:

Taslak
Bu menü, oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak
gönderilmemiş olan mesajları ve kaydedemeden ya
da gönderemeden mesaj editöründen çıktığınızda
otomatik olarak kaydedilen mesajları listeler.
Taslak menüsünden mesajı seçin ve şunları yapmak
için C Seçenekler'e basın: Görüntüle, Gönder,
Düzenle, Sil, Tümünü Sil, Ayrıntılar ve İşaretle.
Görüntüle'yi seçerseniz, sonraki prosedürler Gelen
Kutusu işlemlerine benzer.

İşaretle Birçok mesajı teker teker veya bu
mesajların tümünü bir defada
seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj
üzerinde yapılan işlemleri seçmek/
iptal etmek için , tuşuna
basabilirsiniz. Seçili mesajın
solundaki onay kutuları işaretlenir.
Seçili mesajları silmek için C
Seçenekler'e basabilir veya bu
mesajları Sık Kullanılanlar'a
taşıyabilirsiniz.

Cevapla Gönderenin numarası otomatik
olarak gönderilecek numara olarak
kullanılır ve mesaj editörü
aktifleştirilir. Cevabınızı girin
ve mesajı gönderin.

İlet İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın
içerikleri mesaj editöründe
görüntülenir. Mesajı göndermeden
önce düzenleyebilirsiniz. 

Sil Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.

Ayrıntılar Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj
bilgilerini görüntüleyin.

Ara Gönderenin numarasını mesajdan
alın ve numarayı arayın.
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SIM arşiv
Menüde, SIM karta kaydedilen okunmuş ve
okunmamış mesajları görebilirsiniz. Kullanılabilir
seçenekler şunlardır:

Şablonlar
10'a kadar sık kullanılan mesajı önceden
ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış
mesajlarınızı göndermenizi, eklemenizi,
düzenlemenizi ve silmenizi sağlar.

Telesekreter
Bu menü, telesekreter numaranızı ayarlamanızı
ve arayanların size bıraktığı sesli mesajları
dinlemenizi sağlar. 

Aramalarınızı telesekretere (arayanların mesaj
bırakması için telefon numarası) Arama
yönlendirme özelliği yoluyla yönlendirebilirsiniz. 

Telesekreter ara 
Sesli mesaj aldığınızda, telefon size bir uyarı
gönderir. Sesli mesajınızı almak için telesekreter
numaranızı arayabilirsiniz.
Boş modda, telesekreterinizi doğrudan aramak için
1 tuşuna uzun süre basın. Numara boşsa numara
girmeniz için bir istem mesajı belirecektir.

Seçenek Tanım

Görüntüle Geçerli mesajı açın ve mesajın
ayrıntılı içeriklerini görüntüleyin.

Cevapla Mesajı cevaplayın.

İlet Mesajı diğer alıcılara iletin.

Sil Mesajı silin.

Tümünü sil Tüm mesajları silin.

Ayrıntılar Tarih, saat, gönderen, vb. gibi mesaj
bilgilerini görüntüleyin.

Ara Mesajı göndereni arayın.

İşaretle Bu işlem seçili mesajları silmenize
olanak tanır. Seçmek için , tuşuna
basın. Teker teker veya tümünü
seçebilirsiniz. Seçili mesajın
solundaki onay kutuları işaretlenir.
Seçili mesajları silmek için C
Seçenekler'e basın.
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Telesekreter numarası
Genellikle, şebeke sağlayıcınızdan iki numara
alabilirsiniz:
• arayanın mesaj bırakması için numara

(bu numara Arama Yönlendirme için de
kullanılabilir)

• sesli mesajlarınızı almanız için numara 

Hücre yayın
Haberler, trafik, vb. çeşitli içeriklere sahip metin
mesajlarını almanızı sağlayan bir şebeke hizmetidir.
Bu mesajlar şebeke tarafından belirli şebeke alanı
içindeki abonelere sağlanır. Bu hizmet kullanılabi-
liyorsa, şebeke size yayın kanalı numaraları sağlar.
Aşağıda listelenen seçeneklere erişim verir.

Alış
Yayın mesajlarının alımını Açık veya Kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz. Kapalı'yı seçerseniz, uygun
kanal numaralarını ayarlasanız da, yayın
mesajlarını alamazsınız.
Yayın mesajı aldığınızda, mesaj içeriği c Geri'ye
basana kadar ekranda görüntülenecektir. Yayın
mesajları cep telefonunuza veya SIM kartınıza
kaydedilmez. Mesaj ekranından çıktığınızda,
mesajı tekrar okuyamazsınız.

Farklı tiplere ilişkin kodları almak için
operatörünüzle görüşmelisiniz.

Mesaj Ayarları
SMS
SMS hesaplarının listesini açmak için Mesajlar >
Mesaj Ayarları > SMS seçeneklerini belirleyin.
SMS ayarlarını düzenlemek için C Seçenekler >
Düzenle tuşlarına basın.
Servis merkezi numarası
Bu menü, kendi şebekenizin SMS servisi merkez
numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Servis merkezi numaranız boşsa, SMS
gönderemezsiniz.

Seçenek Tanım
Alış Yeni hücre yayını mesajlarının

alımını açmak/kapamak için seçin.
Konular Kanalları ekleyin, değiştirin veya

silin. <Yeni ekle>: Yeni bir kanal
eklemek için Ekle'ye basın.
Değiştir: Kanal numarasını
düzenleyin.
Sil: Kanal listesinden kanalı silin.
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Geçerlilik süresi
Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre
saklanacağını seçmenizi sağlar. Şu süreleri
seçebilirsiniz: 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve
Maksimum (varsayılan). Değer seçmek için 
</> tuşuna basın.
Bu seçenek, alıcınız şebekeye bağlı olmadığında
ve mesajlarınızı hemen alamadığında işe yarar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim raporu
C Açık veya Kapalı olarak  seçebilirsiniz.
Bu seçenek, mesajlarınızın gönderim durumunun
bildirilip bildirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar:
alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla
gönderilemedi.
Bu özellik aboneliğe bağlıdır.
İmza
C Açık veya Kapalı olarak  (Varsayılan Kapalı'dır)
seçebilirsiniz. Açık olarak ayarlanırsa, imza alıcıya
gönderilmeden önce mesajınızın sonuna eklenir.

İmza eklendikten sonra SMS çok uzun olursa,
imza otomatik olarak kısaltılır.

Kaydedilen konum
Mesajlarınızın tercih edilen saklama konumunu
seçebilirsiniz: SIM kart (Varsayılan) veya cep
telefonu.
MMS
Bu menü, MMS merkezinizi ayarlamanızı ve
MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar.
Seçenekler aşağıdaki gibidir:
Profiller
Parametreleri seçebilir veya düzenleyebilirsiniz.
Gönderici görünürlüğü
Bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlamak
için C Değiştir'e basabilirsiniz. MMS
gönderildiğinde kimliğinizin görünüp
görünmemesini ayarlamak için kullanılır.
Öncelik
Bu seçenek MMS'inizin öncelik seviyesini
ayarlamanızı sağlar. Düşük, Normal (varsayılan)
veya Yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.
Teslim raporu
Bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlamak
için C Değiştir'e basabilirsiniz. Açık olarak
ayarlandığında, MMS'in alıcıya teslim edilip
edilmediğini bildirmek üzere bir rapor gönderilir.
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Okuma Raporu
Bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlamak
için C Değiştir'e basabilirsiniz. Açık olarak
ayarlandığında, MMS'in alıcı tarafından okunup
okunmadığını bildirmek üzere bir rapor gönderilir.
Sona erme zamanı
MMS'inizin MMS merkezinde ne kadar süre
saklanacağını seçmenizi sağlar. 6 saat, 12 saat,
1 gün, 1 hafta veya Maksimum (varsayılan)
olarak seçebilirsiniz.
Geri alma
MMS mesajlarını indirirken, bu işlevle aşağıdakileri
seçebilirsiniz:
• Otomatik: Yeni MMS doğrudan Gelen

Kutusu'nda belirir. MMS'i seçin ve oynatmak
için , a basın.

• Ertelemeli: Gelen Kutusu'ndan bir uyarı
seçerek sunucuya manuel olarak bağlanırsınız.

• Kendi şebekende otomatik: Dolaşımdayken,
yeni MMS doğrudan Gelen Kutusu'nda belirir
ve bu MMS'i yalnızca kendi şebekenizi
kullanarak oynatabilirsiniz.
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9. Dosyalarım

Bu menü telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki
dosyaları etkin şekilde yönetmenize yardımcı
olmak için dosyaları farklı klasörler içinde
(Resimler, Videolar, Sesler, Diğerleri)
saklamanıza olanak tanır. Ayrıca Hafıza durumu
seçeneği yoluyla dosya sayısı, kullanılan hafıza,
kullanılan hafıza yüzdesi gibi telefonunuza ve
hafıza kartına ilişkin bilgileri elde edebilirsiniz.

Resimler
Bu menüye girdiğinizde MMS, WAP veya USB
yoluyla yüklediğiniz resimlerin yanı sıra telefon
kamerasıyla çektiğiniz resimler de bir listede
görüntülenir.
1. Menüye girmek için Dosyalarım > Resimler'i

seçin ve , tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada

gerçekleştirmek için C Seçenekler'e basın:

Seçenek Tanım

Görüntüle Resmi tam ekranda görüntüleyin.

Gönder Seçili dosyayı gönder: Bluetooth
ile Gönder ve MMS ile Gönder.

Gelişmiş Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir
klasöre kopyalayın.
Kes: Kopyalamaya benzer, ancak
orijinal dosya silinir.
Yeniden adlandır: Seçili dosyanın
adını değiştirin.
Ayrıntılar: Seçili fotoğrafın, son
değişiklik yapılan tarih, dosya
boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini
görüntüleyin.
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3. Klasör seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Kullan Kişi kimliği olarak: Bu seçeneği
belirlerseniz, telefon rehberi listesi
görüntülenir. Telefon rehberinden
bir kişi seçtikten sonra, resmi seçili
kişiyle ilişkilendirmek için C Seç'e
basın. Kişi telefona girilmelidir
ve resim çözünürlüğü 220*176
olmalıdır.
Duvar kağıdı olarak: Seçili
fotoğraf 176*220 veya daha
küçükse, duvar kağıdı olarak
orijinal boyutunda görüntülenir.
176*220'den daha büyükse,
yeniden boyutlandırılır.

Sil Seçili resmi silin.

Slayt 
gösterisi

Bu seçeneği belirlerseniz, tüm
resimler tam ekran görünümünde
her 4 saniyede bir slayt gösterisi
şeklinde ekranda görüntülenir.
Slayt gösterisi modundan çıkmak
için herhangi bir tuşa basın.

Görünüm 
değiştir

Resimleri Liste görünümü, Izgara
görünümü veya Tam ekran olarak
görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Resimleri ve klasörleri ada, tarihe
veya boyuta göre sıralayın.

İşaretle Tek tek seç: Resimleri tek tek
seçin ve ardından Kesin,
Kopyalayın veya Silin.
Tümünü seç: Resimlerin tümünü
seçin ve ardından Kesin,
Kopyalayın veya Silin.

Çerçeve 
ekle

Seçili resme fotoğraf çerçevesi
ekleyin. Yalnızca resim boyutu
176*220 olduğunda kullanılır.

Aç Seçili klasöre göz atın.
Gelişmiş Yeniden adlandır: Seçili klasörün

adını değiştirin.
Ayrıntılar: Seçili klasörün ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.

Sil Seçili klasörü silin.
Görünüm 
değiştir

Liste görünümü veya Izgara
görünümü'nü seçin.

Sırala Resimleri ve klasörleri ada veya
tarihe göre sıralayın.
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Videolar
Bu menüye girdiğinizde, MMS, WAP veya USB
yoluyla yüklediğiniz videoların yanı sıra telefon
kamerasını kullanarak kaydettiğiniz videolar da bir
listede görüntülenir.
1. Menüye girmek için Dosyalarım > Videolar'ı

seçin ve , tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada

gerçekleştirmek için C Seçenekler'e basın:

Seçenek Tanım

Oynat/
Duraklat

Seçili videoyu oynatın veya
duraklatın. Duraklatmak için ,
tuşunu seçin

Gönder Seçili dosyayı gönder: Bluetooth
ile Gönder ve MMS ile Gönder.

Gelişmiş Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir
klasöre kopyalayın.
Kes: Kopyalamaya benzer, ancak
orijinal dosya silinir.
Yeniden adlandır: Seçili dosyanın
adını değiştirin.
Ayrıntılar: Seçili videonun, son
değişiklik yapılan tarih, dosya
boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini
görüntüleyin.

Sil Seçili videoyu silin.

Görünüm 
değiştir

Video dosyalarını Liste görünümü
veya Izgara görünümü olarak
görüntülemeyi seçebilirsiniz. 

Sırala Videoları ve klasörleri ada veya
tarihe göre sıralayın.

İşaretle Tek tek seç: videoyu tek tek seçin
ve ardından Kesin, Kopyalayın
veya Silin.
Tümünü seç: videoların tümünü
seçin ve ardından Kesin,
Kopyalayın veya Silin.
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3. Klasör seçenekleri ve işlemleri Resimler
menüsündekilerle aynıdır.
Videolar ekranın ortasında oynatılır. 
Ekranın üstünde durum çubuğu görüntülenir.
Videolar oynatılırken tuş takımı işlemleri
şu şekildedir:

Sesler
Bu menüye girdiğinizde, sakladığınız veya MMS,
WAP, BT veya USB yoluyla yüklediğiniz sesler bir
listede listelenir.
1. Menüye girmek için Sesler > Videolar'ı seçin

ve , tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada

gerçekleştirmek için C Seçenekler'e basın:
Tuş İşlem

, veya C Oynatmayı başlatın/
duraklatın.

+/- Ses seviyesini ayarlayın.
Seçili ses seviyesi saklanır.

< Geri almak için uzun süre
basın.

> Hızlı olarak ileri almak için
uzun süre basın.

c Bir üst menü seviyesine
çıkın/geri dönün.

) Boş ekrana geri dönün.

Seçenek Tanımlar

Çal Seçili ses dosyasını çalın.

Gönder Kullanılabilir seçenekler:
Bluetooth ile Gönder ve MMS ile
Gönder.

Gelişmiş Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir
klasöre kopyalayın
Kes: Kopyalamaya benzer, ancak
orijinal dosya silinir
Yeniden adlandır: Seçili dosyanın
adını değiştirin
Ayrıntılar: Seçili ses dosyasının,
son değişiklik yapılan tarih, dosya
boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini
görüntüleyin.
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3. Klasör seçenekleri ve işlemleri Resimler
menüsündekilerle aynıdır.

Hafıza durumu
Bu menü telefondaki tam hafıza kapasitesini,
kullanılan miktarı, telefon hafızası ve hafıza
kartındaki tam hafıza ve kullanılan hafıza
arasındaki yüzdeyi gösterir.

Kullan Seçili ses dosyası şu şekide
ayarlanabilir: Zil sesi olarak
ayarla veya Kişi kimliği olarak
ayarla.

Sil Seçili ses dosyasını silin.

Görünüm 
Değiştir

Ses dosyalarını Liste görünümü
veya Izgara görünümü olarak
görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Ses dosyalarını ve klasörleri ada
veya tarihe göre sıralayın.

İşaretle Tek tek seç: ses dosyalarını tek tek
seçin ve ardından Kesin,
Kopyalayın veya Silin.
Tümünü seçme: ses dosyalarının
tümünü seçin ve ardından Kesin,
Kopyalayın veya Silin.
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10. Araçlar

Takvim
Bu menü takvimi görüntüler. Günlük veya Aylık
görünümü seçebilirsiniz. Yeni bir randevu
oluşturabilir, randevu listesini görüntüleyebilir,
takvimdeki randevuları silebilir veya
değiştirebilirsiniz. Takvim bütün etkinlikler için
tarih ve saat alarmını kaydeder. Geçerli tarih ve
saat, etkinliğin tarih ve zamanı ile eşleşiyorsa
telefon bir alarm verir (gerekirse) ve ekran yeni bir
etkinliğin geldiğini haber vermek için bilgi
isteminde bulunur.
Maksimum 30 adet etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste
içerik bölümünü görüntüler. Etkinliği seçtikten
sonra ayrıntılı bilgiyi görmek için , tuşuna
basabilirsiniz.
1. Menüye girin.
2. Seçenekler aşağıdaki gibidir: Günü

görüntüle, Haftayı görüntüle, Yeni etkinlik,
Tarihe git, Gelişmiş.

Yeni etkinlik ekle
Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik
eklediğinizde; konu, konum, başlangıç tarihi,
başlangıç saati, bitiş tarihi, bitiş saati, hatırlatma ve
tekrarlama metodu gibi etkinlikle eşleşen bilgiyi de
girmeniz gerekir.
1. Menüye girin ve , tuşuna basın.
2. Yeni bir etkinlik eklemek için C Ekle'ye basın.

Etkinlikler için hafıza alanı doluysa, telefon sizi
yeterli alan bulunmadığı konusunda bilgilendirir.

Tarihi ve saati düzenlerken, telefon varsayılan
veya seçili tarih ve saati görüntüler. Bunları
düzenleyebilir veya doğrudan kabul edebilirsiniz.

Etkinlik için maksimum uzunluk 40 karakterdir.

Hatırlatıcılar
Telefon aşağıdaki uyarı tiplerini destekler:
Hatırlatma yok, Zamanında, 5 dakika önce,
15 dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce ve
Diğerleri (hatırlatıcıyı siz ayarlayabilirsiniz).
Tekrar metodu
Telefon aşağıdaki tekrar metodlarını destekler: bir
kez, günlük, haftalık, aylık ve yıllık.
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Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada gerçekleştirmek
için C Seçenekler'e basın:

Telefonunuzun tarihini ve saatini değiştirdiği-
nizde, bir sonraki uyarı üzerinde değişiklik yapılan
telefon tarihi ve saati baz alınarak tekrarlanır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı
telefonunuzu yeniden açtığınız zamana kadar
ertelenir. Tekrarlanan etkinliklerin yalnızca
sonuncusu için uyarı gerçekleştirilir.

Alarm
Bu telefon 24 saatlik alarmı destekler.
Kullanılabilir seçenekler:

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz
kapalı olsa bile alarm çalacaktır. Alarmı devre dışı
bırakmak için herhangi bir tuşa basın,
telefonunuz otomatik olarak kapanır. Kendi zil
seslerinizi yüklemeniz ve bu tip bir zil sesini alarm

Seçenekler Tanım

Görüntüle Ayrıntıları görüntülemek için
kullanılır.

Düzenle Etkinliği düzenlemek ve üzerinde
değişiklik yapmak için kullanılır.

Gönder Etkinliği bluetooth aracılığıyla
göndermek için kullanılır.

Sil Etkinliği silmek için kullanılır.

Seçenekler Tanım
Basit alarm Basit alarm tonu yalnızca bir kere

çalar. C Değiştir'e basarak alarm
durumunu Açık veya Kapalı
olarak ayarlayın. Açık olarak
ayarlama yapıldığında alarm
saatini belirtip, onaylamak için ,
tuşuna basmanız gerekir.

Tekrarlayan 
alarm

Tekrarlayan alarm bir hafta içinde
belirlediğiniz güne göre çalar.
Örneğin, Pazar ve Pazartesi
günlerini seçerseniz çalar saat her
Pazar ve Pazartesi çalar. Alarmı
ayarlamak için , tuşuna basın.

Alarm tonu Alarm tonunu seçin.
Snooze modu Açık veya Kapalı olarak seçin.
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uyarısı olarak seçmeniz durumunda, alarmı kurup
telefonu kapatırsanız uyarı sesi orijinal fabrika
ayarına geri getirilecektir. Seçtiğiniz zil sesi
telefonunuzla beraber gelen varsayılan seslerden
biriyse bu durum uygulanmaz.

Hesap makinası
Telefonunuzda yerleşik bir hesap makinası yer
almaktadır. Rakamları tuş takımını kullanarak girin.

Ses kaydedici
Bu menü sesli not kaydetmenize olanak tanır.
Ana menüden Araçlar > Ses kaydedici'yi seçin.
Kayda başlamak için, C Seçenekler > Yeni
bölüm veya , tuşuna basın. İşlem sırasında,
kayıt zamanı gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Kaydı durdurmak için, c tuşuna basın; dosya
Dosyalarım > Sesler içine kaydedilir.

Uluslararası saat
Uluslararası saat dünyadaki belli başlı şehirlerin
saatlerini kontrol etmenize olanak tanır. Saat
durumu alt menüsündeki saat ekranını Açık ve
Kapalı arasında geçiş yapmak üzere C Değiştir'e
basarak aktifleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
Yerel ayarlar
Yerel saat dilimini ayarlamak için. Ekran geçerli
tarih ve saat ile beraber bir dünya haritasını
görüntüler. 
Turuncu renkteki dikey vurgulama, harita üzerinde
geçerli saat dilimini ifade eder; metin çubuğu ise
geçerli şehirlerle beraber ‘GMT’yi gösterir.
Diğer bilgileri gerçek zaman ile güncellemek için
vurgulamayı </> tuşu ile hareket ettirin.

Seçenek Tanım

+ Toplama

- Çıkarma

> Çarpma

< Bölme

, Eşittir

* Negatif ve pozitif rakamlar
arasında geçiş yapmak için.

C Seçenekler Bir seçenek belirleyin: hesapla,
yüzde, modüler.

# Ondalık ayracı ekleyin.
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Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Yabancı ayarlar
Yabancı saat dilimini ayarlamak için. Buradaki
işlemler ve seçenekler Yerel saat diliminde
bulunanlarla aynıdır. Bununla beraber,
Saati ayarla seçeneği bu menüde mevcut değildir.
Yerel/yabancı değiştir
Yerel ve yabancı saatler arasında geçiş yapmak için
, tuşuna veya C Değiştir'e basın.

Kronometre
Telefonunuz en düşük birimi 0,1 saniye olan bir
kronometre içermektedir.
Başlangıç zamanı, "dd:ss.n" formatında olmak
üzere 00:00.0'dır. Burada dd dakika anlamına gelir
ve 0 ile 59 arasında herhangi bir sayı olabilir; ss
saniye anlamına gelir ve 0 ile 59 arasında bir sayı
olabilir; n ise 0,x saniye anlamındadır ve x 0 ile
9 arasında herhangi bir sayı olabilir. Kronometre C
Başlat veya , tuşuna basmanızın ardından zamanı
tutmaya başlar. Kronometreyi duraklatabilirsiniz,
bunun için C Duraklat'a basın, geri dönmek için
C Git'e, sonlandırmak için ise c Durdur'a basın.

Geri sayım sayacı
Bu özellik çalar saate oldukça benzemekle beraber
farkı kalan süre bakımından uyarılmanız ve
telefonun geri sayımın sonunda bir uyarı
vermesidir. Alarm tonu çalar saatle aynı özelliği
taşır. Minimum süre 1 dakikadır. Zaman formatı
ss:dd:sn şeklindedir ve maksimum zaman girişi
23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

Seç Geçerli saat dilimini yerel ayar
olarak seçin.

Saati ayarla Saat editörü ekranını ve tarih
editörü ekranını açın.

Gün ışığı 
tasarrufu

Yaz saatini açın veya kapayın.

Şehir listesi Geçerli olarak vurgulanan saat
dilimindeki şehirlerin listesiyle
beraber bir bilgilendirme ekranı
açın.
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Saati sayısal tuş takımını kullanarak girin ve ,
tuşuna veya C Seçenekler > git'e basarak geri
sayımı başlatın. Geri sayımı durdurmak için, C
Duraklat'a, sıfırlamak için, C Seçenekler >
sıfırla'ya basın; c Geri'ye basarak menüden
çıkabilirsiniz.
Ayarlanan süre dolduğunda uyarı çalmaya başlar
ve zil tipi alarm ile aynı tondadır.

Geri sayımın sonunda telefonunuz kapalı bile olsa
geri sayım sayacı otomatik olarak açılır ve
alarm verir.

Birim dönüştürücü
Bu uygulama kur oranı, yüzölçümü, enerji, kütle,
güç, basınç, sıcaklık ve hacim gibi çeşitli birimleri
dönüştürmenize olanak tanır.
Dönüştürme Tipini, Miktar 1 ve 2'yi, Birim 1
ve 2'yi girmeniz gerekmektedir. Farklı giriş
kutuları arasın-da geçiş yapmak için, + veya -
tuşlarına basın.

Firewall
Bu fonksiyon, istenmeyen aramalardan ve
SMS'lerden korunmanız için basit ve hızlı bir metod
olma özelliğini taşır. Kara liste, arama veya SMS
almak istemediğiniz telefon numaralarının bir
listesini içerir.
Araçlar > Firewall > Etkinleştir'i ve ardından
aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• SMS 
• Gelen arama 
• SMS ve gelen arama
• Kapalı
Kara listeye telefon numarası eklemek için Kara
liste'yi seçin, C Ekle'ye basın veya aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirmek için Tamam'a basın:
Seçenek Tanım
Yeni numara Telefon numarası editörünü

açın, yeni numarayı girin ve
numarayı kara liste içine
kaydedin.

Kişiler Telefon rehberi listesini açın ve
kara listeye eklemek üzere bir
telefon numarasını seçin.
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Belirli bir numarayı kara listeye eklemek için +/-
tuşuna basıp aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek
için C Seçenekler'e basabilirsiniz:

Yaşam Tarzı Uygulamalar
İndirim Yönetici
Bu menü bir öğenin indirimli fiyatını hesaplama-
nızda size yardımcı olur. İndirimli fiyat hesaplaması
seçili dil ayarlarına göre değişiklik gösterir.
Geçerli dil ayarı Çince olduğunda hesaplama
metodu:
Orijinal $*(İndirim oranı/10)
Geçerli dil ayarı İngilize dolduğunda, hesaplama
metodu:
Orijinal $*(100-İndirim oranı)/100
Hesaplama metodu dil ayarlarına bağlı olarak
değişiklik gösterdiğinden giriş kutuları da
değişiklik göstermektedir.

Seçili dil Çince olduğunda ekran orijinal fiyatı ve n
indirim oranını girmenizi isteyen bir mesaj gösterir.
1. İki giriş kutusu arasında geçiş yapmak için 

+/- tuşlarını kullanın.

Orijinal fiyat için maksimum uzunluk 10, n için
maksimum uzunluk 3 basamaktır (ondalık ayracı
ve ayraçtan sonraki sayı da dahil olmak üzere).
Ondalık ayracı girmek için 0 tuşuna uzun süre
basın.

2. Sonucu ekranda görüntülemek için #
Hesapla'ya veya , tuşuna basın.

3. Sonuçları temizlemek ve sonraki hesap ile
devam etmek için C Sıfırla'ya basın.
Hesaplama prosedürü, geçerli dil İngilizce
olduğunda da aynıdır ancak tek fark, n indirim
oranı için maksimum basamak sayısının
4 olmasıdır (2 ondalık ayraca kadar).

Alışveriş listesi
Alışveriş listesi satın almak istediğiniz öğeleri
saklamanıza yardımcı olan pratik bir özelliktir.
Alışveriş listesini görüntüleyebilir, ekleme
yapabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Seçenek Tanım
Değiştir Kara listede seçili numarayı

düzenlemek için telefon
numarası editörünü açın.

Sil Kara listede seçili numarayı
silin.
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1. Menüye girin.
2. Ekran zaten listeye eklemiş olduğunuz

öğelerin bir listesini görüntüler. Liste boşsa
oluşturmanız için bir istem mesajı belirecektir.
Alışveriş listesi oluşturmak için C
Tamam'a basın. Çıkmak için, c Geri'ye
basın.

3. Alışveriş listesi oluşturulmuşsa, kesin listeyi
seçmek için +/- tuşlarını kullanın.

Alışveriş listesi oluşturulma tarihine göre sıraya
konacaktır. En son oluşturulan liste ilk başta
görünür ve yeşil bir simgeyle belirtilir.

Alışveriş listesinin tarihi geçerli sistem tarihine
yakınsa (1 günlük limit), bu alışveriş listesi,
listenin tepesine taşınır ve kırmızı bir simge ile
belirtilir. Örneğin o gün 5 Ekimse ve alışveriş
listesinin tarihi 6 Ekimse ve telefonunuzun sistem
tarihi de 5 Ekimse sözü edilen alışveriş listesi
listenin tepesine taşınır. Alışveriş listesinin süresi
dolduğunda gri bir simgeyle belirtilir.

4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için
C Seçenekler'e basın:

Alışveriş listesi oluştur.
Alışveriş listesi oluşturma ekranına girmek için,
Seçenekler> Yeni'yi seçin. Maksimum 30 adet
alışveriş listesi oluşturabilirsiniz.
1. Çeşitli giriş kutuları arasında geçiş yapmak

için, +/- tuşlarını kullanın. Aşağıdaki bilgiyi
girebilirsiniz: Öğe adı, mağaza, tarih, birim
fiyatı, miktar, tamamlanma durumu.

2. İmleç tarih, birim fiyatı ve miktar giriş
kutularındayken tuş takımını kullanarak
değerleri girin. Birim fiyatı için ondalık ayracı
girmek için, # tuşuna uzun süre basın.

Seçenek Tanım
Yeni Yeni bir alışveriş listesi oluştur.
Görüntüle Seçili alışveriş listesinin

ayrıntılarını görüntüle.
Düzenle Seçili alışveriş listesini

değiştirmek üzere düzenle.
Sil Seçili alışveriş listesini sil.
Tümünü sil Alışveriş listesinin tüm

içeriğini sil.
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3. İmleç, tamamlanma durum kutusundayken,
Evet veya Hayır (varsayılan) arasında seçim
yapmak için </> tuşuna basın.

Mağaza adı için maksimum uzunluk
40 karakterdir. Birim fiyatı için maksimum
uzunluk 10 basamaktır.

4. İşiniz bittiğinde, alışveriş listesini kaydetmek
için C Kaydet'e veya , tuşuna basın.

Alışveriş listesindeki tüm giriş kutularının
mecburi olduğunu ve boş bırakılamayacağını
aklınızda bulundurun.

Fiyat karşılaştırma tablosu
Bu menü aynı ürün için faklı fiyatlar girmenize ve
bu şekilde ürünü en düşük fiyatla satan mağazaları
belirlemenize olanak tanır.
1. Menüye girin.
2. Ekran zaten listeye eklemiş olduğunuz

öğelerin bir listesini görüntüler. Liste boşsa
oluşturmanız için bir istem mesajı belirecektir.
Liste oluşturmak için C Tamam'a basın.
Çıkmak için, c Geri'ye basın.

3. Oluşturulmuş bir liste bulunuyorsa, ürün
seçimi yapmak için +/- tuşlarına basın.

4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için
C Seçenekler'e basın:

Ürün bilgisi oluşturun
Ürün bilgisi oluşturma ekranına gitmek için,
Seçenekler > Yeni'yi seçin. Maksimum 20 adet
ürün bilgisi oluşturabilirsiniz.
1. Çeşitli giriş kutuları arasında geçiş yapmak

için, +/- tuşlarını kullanın. Aşağıdaki bilgiyi
girebilirsiniz: ürün adı, mağaza, 5 adet
alışveriş merkezi adı ve her birinin fiyatı

2. İmleç fiyat giriş kutusundayken değerleri tuş
takımını kullanarak girin. Birim fiyatı için
ondalık ayracı girmek için, # tuşuna uzun
süre basın.

Seçenek Tanım
Yeni Yeni bir ürün bilgisi oluşturun.
Görüntüle Seçili ürünün ayrıntılarını

görüntüleyin.
Düzenle Seçili ürün bilgisini değiştirmek

üzere düzenleyin.
Sil Seçili ürün bilgisini silin.
Tümünü sil Listede yer alan tüm ürün

bilgilerini silin.
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Mağaza adı için maksimum uzunluk
40 karakterdir. Birim fiyatı için maksimum
uzunluk 10 basamaktır.

3. İşiniz bittiğinde ürün bilgisini kaydetmek için,
C Kaydet veya , tuşuna basın.

Tüm giriş kutularının mecburi olduğunu ve boş
bırakılamayacağını aklınızda bulundurun. Bir
mağazadan fazlası için bilgi girişi yapılırsa, belirli
ürün için en düşük fiyatı sunan mağaza
vurgulanır.

Kartvizitim
Bu menü, üyelik kartları, banka kartları, kredi
kartları, borç kartları ve buna benzer diğer
kartlarınızı yönetmenize olanak tanır. Kartlarınızı
yanınızda taşımayı unuttuğunuzda, kart bilgilerinizi
ve hatta kazandığınız puan ve bonuslarınızı kontrol
etmek için bu menüyü kullanabilirsiniz.
1. Menüye girin.
2. Eklemiş olduğunuz kartların listesi ekranda

gösterilir. Liste boşsa oluşturmanız için bir
istem mesajı belirecektir. Bir kart bilgisi
oluşturmak için, C Tamam'a basın.
Çıkmak için, c Geri'ye basın.

Oluşturulmuş bir kart bilgisi varsa, listede kartı
veren kuruluşlar ve sol tarafta da kart tipi
belirtilir.

3. Bir kartı seçmek için, +/- tuşlarını kullanın
ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için,
C Seçenekler'e basın:

Kart bilgileri oluşturulma tarihine göre listelenir.
En son oluşturulan kart listenin tepesinde yer alır.

Kartın süresi telefonun sistem tarihine göre
geçerliliğini yitirmişse, kart listenin en altına
taşınır ve gri bir simgeyle belirtilir.

Seçenek Tanım

Yeni Yeni kart bilgisi oluşturun.

Görüntüle Seçili kartın ayrıntılarını
görüntüleyin.

Düzenle Seçili kart bilgilerini değiştirmek
üzere düzenleyin.

Sil Seçili kart bilgisini silin.

Tümünü sil Listedeki tüm kart bilgilerini silin.
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Kart bilgisinin tarihi geçerli sistem tarihine
(30 günlük limit) yakınsa, kart bilgisi listenin
tepesine taşınır ve bir simgeyle belirtilir. Örneğin
o gün 1 Ekimse ve kartın sona erme tarihi
31 Ekimse ve telefonun sistem tarihi 1 Ekimse,
kart süresinin sonuna ulaşana kadar listenin
tepesine taşınır.

Yeni kart bilgisi oluşturun
Yeni kart bilgisi oluşturma ekranına gitmek için,
Oluştur'u seçin. Maksimum 10 kart bilgisi
oluşturabilirsiniz.
1. Kart tipini seçmek için, </> tuşlarını kullanın,

seçimin ardından farklı giriş kutuları arasında
geçiş yapmak için, +/- tuşlarına basın: kartı
veren kuruluş, kart numarası, geçerlilik süresi,
temas telefon numarası ve not.

Ad için maksimum uzunluk 40 karakter, kart
numarası için 30 basamak, telefon numarası için
41 basamak ve açıklamalar için 60 karakterdir.

2. İşiniz bittiğinde kart bilgisini kaydetmek için,
C Kaydet'e veya , tuşuna basın.

Not ve telefon numarası alanlarının dışında kalan
tüm giriş kutularının mecburi olduğunu ve boş
bırakılamayacağını aklınızda bulundurun.

BMI-Vücut Kütle İndeksi
BMI yetişkinler için önerilen fazla kilo ölçüm
yöntemidir. Aşırı kilo ve obezite arasındaki sınır
vücut yağıyla çok yakından ilgisi olan BMI
tarafından belirlenir. BMI fonksiyonunu kullanarak
kendi ağırlık indeksinizi ölçebilirsiniz.
BMI, ağırlığın uzunluğun karesine bölünmesi ile
hesaplanır. Hesaplamada ağırlık kilogram
cinsindeyken uzunluk metre cinsindedir. Formül
aşağıdaki gibidir:
BMI= [Ağırlık (kg)]/ [(Uzunluk) metre x (Uzunluk)
metre]
1. Menüye girin.
2. İmleç ağırlık giriş kutusu üzerinde olacaktır.

Ağırlığınızı girmek için tuş takımını kullanın.
Ağırlık ve uzunluk giriş kutuları arasında geçiş
yapmak için, +/- tuşlarını kullanın.

Ağırlık için ölçüm birimi kilogram veya pound;
uzunluk için ölçüm birimi ise santimetredir (cm).
Bunun yanında, BMI hesaplamasında uzunlu-
ğunuz santimetreden metre cinsine dönüştürülür.

Ağırlık aralığı 10 ile 200 kg arasında; uzunluk
aralığı ise 10 ile 300 cm arasındadır.
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3. Uzunluğu ve ağırlığı girdikten sonra
hesaplamaya başlamak için, C Hesapla'ya
veya , tuşuna basın. Sonuçlar ekranın alt
tarafında görüntülenecektir. BMI'nıza ek
olarak BMI sonuçlarınızın bir yorumlaması
da aşağıdaki biçimde yer alır:

4. Hesaplamayı tamamladıktan sonra farklı bir
hesaplama yapabilmek amacıyla giriş
kutularını ve hesaplama sonuçlarını
temizlemek için, C Sıfırla'ya basın.

Bazal Metobolizma Hızı (BMR)
Bazal metobolizma hızı; stres, açlık, kas
aktiviteleri, çevre ısısı ve sağlık koşulları gibi
durumlardan etkilenmemiş bir bireyin dinlenirken
veya uyurken yaşamını sürdürebilmesi için
gereksinim duyduğu minimum kalori ihtiyacıdır.
Bazal Metobolizma Hızı, bireyin metobolik
durumunu yansıtır ve kilo kontrolü ve sağlık
bakımı için bir referans olarak değerlendirilir.
BMR'yi hesaplamak için telefonunuzda Harris-
Benedict formülü kullanılmaktadır, bu formül
aşağıdaki gibidir:
Kadın: BMR = 655 + (9,6 x ağırlık kg) + 
(1,8 x uzunluk cm) - (4,7 x yaş yıl)
Erkek: BMR = 66 + (13,7 x ağırlık kg) + 
(5 x uzunluk cm) - (6,8 x yaş yıl)
Yukarıdaki hesaplama formülünde ağırlık birimi
kilogram; uzunluk birimi ise santimetredir.
Örneğin, 68 kg ağırlığında ve 168 cm uzunluğunda
olan 21 yaşındaki bir erkeğin günlük Bazal
Metabolizma Hızı (BMR) şu şekilde olacaktır: 
66 + (13.7 x 68) + (5 x 168) - (6.8 x 21) = 
66 + 932 + 840 - 143 = 1695 kalori.

16 veya daha düşük Cacotrophia

16 - 18.5 Zayıf

18.5 - 24.99 Normal kilo

25 - 29.99 Şişman

30 - 39.99 Obezite

40 veya daha yüksek Hastalıklı Obezite
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1. Menüye girin.
2. İmleç cinsiyet seçim kutusunda olacaktır.

Cinsiyeti (Erkek/Kadın) seçmek için, 
</> tuşlarını kullanın, yaş, ağırlık ve uzunluk
giriş kutuları arasında geçiş yapmak için 
+/- tuşlarını kullanın ve değerleri tuş takımı
yardımıyla girin. Yaş yıl, ağırlık kilogram
ve uzunluk da santimetre cinsindedir.

Ağırlık aralığı 10 ile 200 kg, yaş aralığı 1 ile 200 ve
uzunluk aralığı 10 ile 300 cm arasındadır.

3. Uzunluğu ve ağırlığı girdikten sonra
hesaplamaya başlamak için, C Hesapla'ya
veya , tuşuna basın. Sonuçlar ekranın alt
tarafında gösterilir. Hesaplamadan sonra, farklı
bir hesaplama gerçekleştirebilmek amacıyla
giriş kutularını ve hesaplama sonuçlarını
temizlemek için, C Sıfırla'ya basın.
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11. Kişiler

Bu menü arkadaşlarınızın, ailenizin ve
meslektaşlarınızın isimlerini, adreslerini ve telefon
numaralarını yönetmenize olanak tanır.
Telefonunuzda kişiler için iki saklama alanı vardır:
SIM telefon rehberiniz ve yerleşik telefon
rehberiniz. Telefonunuz 500 kişiye kadar saklama
kapasitesine sahiptir. Kişilerinizi yerleşik telefon
rehberinden yönetmek SIM telefon rehberiyle
kıyaslandığında, daha fazla bilgi (e-posta adresleri,
faks numarası, şirket ası, vb.) depolayabilme
açısından daha yararlıdır.
SIM kartınız söz konusu olduğunda bu alanlar için
kullanılabilecek alan operatörünüze veya SIM kart
sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kişilerinizi ülke şebekenizin dışına çıktığınızda da
aramak isterseniz uluslararası önekleri, ülke ve alan
kodlarını da girin. Depolama konumunu seçmek
için C Seçenekler'e basın: SIM, telefon. Kişi
ayrıntılarını girmek için , tuşuna basın.

Kişi oluştur
Yeni SIM/telefon kişisi oluşturmak için:

Yeni Kişi'ye 
girin.

Boş moddan ana menüye
girmek için , tuşuna basın ve
Kişiler > Kişi görüntüle >
<Yeni ekle>'yi seçin.

Kişi ayrıntılarını 
girin

SIM kart kişileri için
aşağıdakini girin.
• İsim
• Numara
Yerleşik telefon rehberi kişileri
için aşağıdakileri girin:
• Cep
• Ev
• Ofis
• Faks
• Eposta
• Web sitesi
• Büyük resim
• Zil sesleri
• Grup ayarı vb.

Yeni kişiyi 
kaydedin

C Kaydet'e basın.
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Yeni bir kişi oluşturmak için en azından bir numara 
girmek zorunda olduğunuzu aklınızda bulundurun.
Alanların çoğu özgür metin şeklindedir, bu
telefonunuzun metin girme fonksiyonlarını
kullanarak alfa sayısal veri girebileceğiniz anlamına
gelir (metin girme hakkında daha fazla bilgi
edinmek için, bkz. “Metin ve sayı girişi” sayfa 15).
Telefon Rehberi Seçenekleri
Telefon rehberinde kişilerinizden birine ait
ayrıntıları görüntülemek/düzenlemek amacıyla
kişiyi seçip C Seçenekler'e basarak kişi
ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz:

Seçenek Tanım

Görüntüle Seçili kişinin ayrıntılarını
görüntüleyin.

Mesaj 
gönder

Kişiye SMS veya MMS gönderin.

Ara Kişiyi aramak için Ara seçeneğini
belirleyebilirsiniz veya kişinin
numarasını ahizesiz modda aramak
için Ahizesiz arama  yapabilirsiniz.

Sil Kişiyi silin.

Kişi gönder Seçili kaydı gönder: SMS ile,
BT ile.

SIM’e 
Kopyala

Telefon girişini SIM karta
kopyalayın.

Telefona 
kopyala

SIM girişini telefona kopyalayın.

SIM'e Taşı Kopyalamaya benzer ancak
telefondaki kaynak kayıt
kopyalamadan sonra silinir.

Telefona 
taşı

Kopyalamaya benzer ancak SIM
kart üzerindeki kaynak kayıt
kopyalamadan sonra silinir.

İşaretle Bir seferde bir kişiyi veya kişilerin
tümünü seçin.

Kaydetme 
konumu

Yeni kişinin konumunu seçin:
SIM kart veyaTelefon hafızası.
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Grupları görüntüle
Grupları görüntüle özelliği kişilerinizi organize
etmenize olanak tanır; bu sayede bir gruba resim 
ve/veya zil sesi atayabilir ve grup üyelerinin tümüne
mesaj gönderebilirsiniz. 10 adete kadar grup listesi
oluşturabilirsiniz ve bu listelerden her biri 100 kişi
saklayabilir. Kişiler menüsünden Grupları
görüntüle'yi seçtiğinizde gruplar listesi
görüntülenir.
Görüntüle
Bir gruba ait üyeleri görmek için grubu seçin ve
C Seçenekler > Görüntüle'ye basın.
Grup Seçenekleri

Özel numaralar
Bu menü kendi numaralarınız, servis numaraları,
telesekreter numaraları ve SOS numaraları gibi
yararlı numaraların bir listesini tutmanıza
olanak tanır.

Seçenek Tanım

Görüntüle Grup üyelerini görüntüleyin.

Yeniden 
adlandır

Grubu yeniden adlandırın.

Mesaj gönder Grup üyelerine SMS/MMS
gönderin.

Sıfırla Grubu fabrika ayarlarına
geri getirin.

Seçenek Tanım

Numaram Kendi telefon numaranızı girip
kaydedebilirsiniz.

Servis 
numaraları

Operatör numaralarını
görüntüleyebilir ancak
düzenleyemezsiniz.

Telesekreter 
numarası

Telesekreter servis sağlayıcınızın
numarasını arayın.

SOS Acil durum numarasını
görüntüleyin.

IP numarası Şebeke operatörünüzün IP
önekini arayın. (Yalnızca Çin &
Hong Kong için)
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Hızlı arama
Bu özellik tercih ettiğiniz veya sıklıkla
kullandığınız 4 numarayı ayarlamanıza olanak
tanır. Ekranda bu numaralarla eşleşen simgeleri
veya resimleri seçerek hızlı arama gerçekleştirebilir
ve bu sayede tüm kişi listenizi görüntüleme
zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz.
Hızlı aramalar listesi düzenleyebilirsiniz.

Gelişmiş
Bu menü sayesinde gelişmiş özelliklere ulaşarak
kişilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Hızlı arama menüsüne 
girin.

Boş moddan ana
menüye girmek için ,
tuşuna basın ve Kişiler
> Hızlı arama'yı seçin.

İstediğiniz simgeye 
gidin

Navigasyon tuşlarına
basın.

Seçili konuma bir 
numara ekleyin ve 
ardından tüm kişileri 
görüntüleyin veya ana 
menüye geri dönün.

C Ekle
veya
c Geri

Telefon rehberinden bir 
kişi seçin.

+ veya - tuşuna basın.

Eklediğiniz kişiyi 
onaylayın ve bir resim 
ekleyin veya İptal edin.

C Seç veya 
c Geri'ye basın.

Seçenek Tanım
Kişi listesini 
seç

SIM kişileri, Telefon kişileri
veya Tüm kişiler arasında geçiş
yapın.

SIM'e Kopyala Tüm telefon girişlerini SIM
karta kopyalayın.

Telefona 
kopyala

Tüm SIM kart girişlerini
telefona kopyalayın.

SIM'e Taşı Tüm telefon girişlerini
SIM karta taşıyın. Kopyalamaya
benzer ancak telefondaki girişler
kopyalamadan sonra silinir.

Telefona taşı Tüm SIM kart girişlerini
telefona taşıyın. Kopyalamaya
benzer ancak SIM kart girişleri
kopyalamadan sonra silinir. 

Tüm kişileri sil Tüm kişileri silin.
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12. Profiller

Cep telefonunuz aşağıdaki modlarla önceden
yapılandırılmıştır: 

Uçak ve Sessiz modları dışında kalan tüm modları
aktifleştirebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu 2 mod
yalnızca aktifleştirilip görüntülenebilir.
Profiller ve onlara ait parametreler aşağıdaki
gibidir:

• Kişisel 
(varsayılan)

• Araba • Uçak

• Ev • Toplantı • Açık hava
• Sessiz

Kişisel Zil sesi yüksekliği Seviye 9

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Zil

Tuş sesi Açık

Aydınlatma 
seviyesi

Yüksek

Araba Zil sesi yüksekliği Seviye 8

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Zil

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Maksimum

Uçak Zil sesi yüksekliği Sessiz

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Kapalı

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Yüksek

Ev Zil sesi yüksekliği Seviye 4

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Zil

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Yüksek
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Profil seçimi
Farklı bir profil seçmek için:

Toplantı Zil sesi yüksekliği Sessiz

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Titreşim

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Orta

Açık hava Zil sesi yüksekliği Seviye 9

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Zil

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Maksimum

Sessiz Zil sesi yüksekliği Sessiz

Zil sesleri Varsayılan

Uyarı tipi Hiçbiri

Tuş sesi Kapalı

Aydınlatma 
seviyesi

Maksimum

Profiller 
menüsüne 
gidin

Boş moddan ana menüye
girmek için , tuşuna basın
ve Profiller'i seçin.

İstediğiniz 
profili seçin.

+ veya - tuşuna basın.

Seçenekler 
menüsüne 
girin

C Seçenekler'e basın.
Şunları seçebilirsiniz:
• Aktifleştir: Profili

aktifleştirmek için.
• Kişiselleştir: Profildeki ayarı

değiştirmek için.
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Ayarları kişiselleştirin
Kullanılabilir seçenekler şunlardır:
Seçenek Tanım
Zil sesi 
seviyesi

10 farklı ses seviyesi arasından
seçim yapın.

Zil sesi Aramalar, Alarm, Takvim,
Mesajlar veya Hücre bilgisi için
zil sesi seçin.

Uyarı tipi Bir uyarı tipi seçin: Sedece zil,
Sadece titreşim, Titre sonra
çaldır veya Hiçbiri.

Tuş sesi Tuş sesini Açın veya Kapatın.
Aydınlatma 
seviyesi

Bir aydınlatma seviyesi seçin:
Maksimum, Yüksek, Orta,
Düşük
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13. Bağlantılar

Bluetooth
Telefonunuz kablosuz Bluetooth teknolojisini
destekleyerek uyumlu bir Bluetooth cihazına
bağlanmanıza olanak tanır. Diğer Bluetooth
cihazları arasındaki birlikte çalışabilirlik
uyumluluğu için lütfen bu cihazların üreticilerini
kontrol edin. Bluetooth bağlantısı duvarlar veya
diğer elektronik cihazlar gibi engeller yüzünden
etkileşime maruz kalabilir. Bluetooth bağlantısını
kullanmak için, bağlantı kuracağınız cihazın da
Bluetooth fonksiyonunu desteklemesi gereklidir.
Lütfen cihaz üreticisine veya cihazın ilgili
belgelerine başvurun.
Bluetooth bağlantısının kurulması
Boş moddan ana menüye gitmek için , tuşuna
basın ve ardından aktifleştirmek için Bağlantılar >
Bluetooth'u seçin. Bluetooth ekranından
Aktifleştir'i seçin. Ardından, Cihaz ara'yı seçin.
Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak
istediğiniz cihazı seçmek için C tuşuna basın.

Bluetooth özelliğini bir süre için kullanmayı
düşünmüyosanız, pil tasarrufu açısından devre
dışı bırakmalısınız.

Bluetooth menüsü
Seçenek Tanım

Aktifleştir Bluetooth özelliğini Açık veya
Kapalı olarak seçin.

Cihaz ara Bağlantı kurabileceğiniz harici
cihazları arayın.

Cihazlarım Bağlantı kurabileceğiniz bluetooth
cihazlarını görüntüleyin.
Cihazlar listesinde C tuşuna basarak
istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.
Aynı zamanda cihazın Seçenekler
menüsünü de açabilirsiniz.
3 seçeneğiniz vardır: Yeniden
adlandır, Sil, ve Profiller.
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Bir cihazı ararken, Bluetooth'u etkinleştirilmiş
telefonunuzun kapsama alanı içinde tespit edilen
tüm cihazların bir listesi gösterilir. Cihaz seçimi
yapılıp bağlantı kurulduktan sonra diğer cihazla
eşleşebilmeniz için özel bir anahtar girmeniz istenir.
Bu anahtar diğer Bluetooth cihazının üreticisi
tarafından sağlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek
için ilgili belgeye başvurun. Anahtar özelliği, hem
kendi cihazınızla hem de diğer cihazlarla yalnızca
yetkili bağlantıların kurulmasını sağlar.

USB fonksiyonu
Bu özellik telefonunuzu USB aracılığıyla bir
bilgisayara bağlamanıza olanak tanır. Özelliği
uygulamak için:
Ana menüden Bağlantılar > USB sürücü > Açık'ı
seçin. Özelliği ilk kez kullananlar için, Bu özelliği
etkinleştirmek için lütfen telefonunuzu yeniden
başlatın mesajı görüntülenir. Bunun ardından
telefonunuz sırasıyla, bir USB sürücü gibi
davranmaya veya Cep Telefonu Araçları sayesinde
bilgisayar bağlantısı kurmaya başlar. Telefonunuzu
bilgisayara USB sürücü aracılığıyla bağlarsanız
hafıza kartına erişebilirsiniz ve hafızanız dolana
kadar sınırsız dosya transferi yapabilirsiniz.
Bu menü USB kablosu aracılığıyla müzik
(MP3 ve Midi), video ve resim indirmenize
ve karşıya yüklemenize olanak tanır.
Bu yolla PC yazılımı telefonunuz ve bilgisayarınız
arasında anında senkronizasyon kurmanızı sağlar
ve bu sayede telefon verinizi bilgisayarınızda
yedekleyebilir ve bilgisayara kaydettiğiniz veriyi
geri yükleyebilirsiniz, dosya indirebilir veya
dosyayı karşıya yükleyebilir, telefon kişilerinizi
gönderebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar Daha fazla özellik görüntülemeyi
seçin:
• İsmim: Cihaz ismini düzenleyin
• Görünürlük: Geçişi Açık veya

Kapalı olarak seçerek cihazı
göstermeyi veya saklamayı seçin

• Profillerim: Telefonun
kullanılabilir profillerini listeler
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Aktarım sona erdiğinde  simgesine tıklayarak
cihazınızı güvenli bir şekilde kaldırdığınıza
emin olun.

Hafıza kartı
Hafıza kartınızı kaldırabilir veya 
formatlayabilirsiniz.

Seçenek Tanım

Kaldır Hafıza kartınızı güvenli bir şekilde
kaldırmak için.

Biçim Telefonunuza kayıtlı tüm veriyi
silmek için.
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14. Aramalar

Bu bölümde açıklanan seçeneklerin bir çoğu
operatör ve/veya abonelik ile ilgilidir ve
uygulanmaları PIN2 kodu veya telefon kodu
gerektirmektedir. PIN kodları hakkında daha fazla
bilgi edinmek için, bkz. “Güvenlik” sayfa 76.

Arama listesi
Bu menü cevapsız aramaların, cevaplanmış
aramaların ve giden aramaların bir listesini verir.
Aramalar; Tüm aramalar, Cevapsız aramalar,
Cevaplanmış aramalar ve Giden aramalar
kategorilerini içerir; bu liste kronolojik sıraya
uygun olarak en son gerçekleştirilen arama, listenin
tepesinde yer alacak şekilde görüntülenir.
Listelerden bir aramayı seçin ve aşağıdakine
erişmek için C Seçenekler'e basın: Geçmişi temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize olanak
tanır: Yapılan Aramalar/Cevaplanan Aramalar/
Cevapsız Aramalar/Hepsini sil. Silme işlemini
onaylamak için C Seç'e, iptal etmek için c Geri'ye
basın.

Seçenek Tanım

Sakla Numara Kişiler listesinde değilse
kaydedin.

Mesaj 
gönder

Seçilen numaraya mesaj gönderin.
SMS veya MMS yoluyla
gönderebilirsiniz.

Sil Seçilen numarayı listeden silin.

Ara Seçilen numarayı arayın.

Kara listeye 
ekle

Kara liste, arama almak
istemediğiniz telefon numaralarının
bir listesidir.

Aramadan 
önce 
numarayı 
düzenle

Kişiler listesini açın ve numara
buradaysa düzenleyin.
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Arama ayarları
Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza olanak
tanır:

Seçenek Tanım

Otomatik
cevap

Otomatik cevap'ı açın/kapatın.
Bu işlev açıkken, gelen aramalar
10 saniye sonra otomatik olarak
cevaplanacaktır.

Her tuşla 
yanıt

Her tuşla yanıtı açın/kapatın.

Bu seçenek açık olduğunda, ) ve
c tuşları dışında kalan tuşlardan
herhangi birine basarak gelen
aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Dakika 
hatırlatıcı

Açık veya Kapalı olarak seçin.
Varsayılan ayar Çin için her 45
saniyede bir ve diğer ülkeler için
kapalı durumdadır.

Arama 
servisleri

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Arama süresi: Aramalarınızın
süresini ve ücretlerini görüntüler:
Son arama, Gelen tüm aramalar,
Yapılan tüm aramalar ve Tüm
aramalar.

Bekleyen arama: Etkin, İptal,
Durum içinden seçim yapın.

Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Kimliğim: Kimlik göster, Kimlik
gizle, Şebeke ayarı seçeneklerini
belirleyin. Kimlik gizle'yi
seçtiğinizde, telefon numaranız
veya telefon kimliğiniz aradığınız
kişide gösterilmez.
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Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Arayan kimliği: Arayının kimliğini
görüntülemek üzere seçim yapın.

Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Ücret ayarları: Bu seçenek yalnızca
ücret bilgisinin SIM kart içine dahil
olduğu durumlarda kullanılabilir.
Geçerli aramanın veya
son zamanlarda gerçekleştirdiğiniz
aramaların bilgisini
görüntüleyebilirsiniz. Para birimini,
kişisel oranı, maksimum ücreti ve
otomatik gösteri yönetmek için
PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.

Arama
yönlendirme

Aşağıdaki arama yönlendirme
seçeneklerini ayarlayın: Tüm sesli
aramalar, Ulaşılamıyorsa, Cevap
yoksa, Meşgulse. 
• Tüm sesli aramalar açıksa, gelen

tüm aramalar hatırlatma olmadan
önceden belirlenen numaraya
yönlendirilir. 

• Ulaşılamıyorsa açıksa, kullanıcı
şebekeye bağlı olmadığında gelen
aramalar önceden belirlenen
numaraya yönlendirilir. 

• cevap yoksa açıksa, kullanıcı
cevap vermediğinde gelen
aramalar yönlendirilir. 

• Meşgulse açıksa, kullanıcı zaten
çevrimiçi olduğunda veya arama
reddedildiğinde aramalar
yönlendirilir.

• Ayrıca arama yönlendirmelerinizin
Durum'unu kontrol edebilir veya
Tümünü iptal edebilirsiniz.
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Arama 
yönlen-
dirme

Aşağıdaki arama yönlendirme
seçeneklerini ayarlayın: Tüm sesli
aramalar, Ulaşılamıyorsa, Cevap
yoksa, Meşgulse, Tüm veri
aramaları. Aynı zamanda arama
yönlendirmelerinizin Durum'unu
kontrol edebilir veya Tümünü İptal
edebilirsiniz.

Arama 
engelleme

Bu menü farklı tiplerdeki aramaların
kabul edilmesini veya yapılmasını
engelleyerek telefonunuzun
kullanımını belirli aramalarla
sınırlar.
Engelleyebileceğiniz arama tipleri
aşağıda verilmiştir:
• Tüm yapılan aramalar
• Tüm uluslararası aramalar
• Yanlızca burası & ev
• Tüm gelen aramalar
• Yurtdışındayken gelen
Arama engellemelerinizin
Durumunu kontrol edebilir veya
Tümünü İptal edebilirsiniz.

Otomatik 
tekrar 
arama

Bu seçenek aktifleştirildiğinde,
gerçekleştirilen arama başarısız
olursa telefon numarayı otomatik
olarak tekrar çevirir.
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15. Ayarlar

Telefonunuzu kullanım tercihlerinize en iyi şekilde
uyacak gibi yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki ayarları
yapılandırabilirsiniz: Genel, Sesler, Ekran, ve
Bağlantılar.

Genel
Bu menü genel ayarların bazılarını yapılandırmanıza
olanak tanır:

Menüye girin Boş moddan ana menüye
girmek için , tuşuna basın
ve Ayarlar'ı seçin.

Ayar menüsü seçme < veya > tuşuna basın.

Menü seçeneklerine 
girin

+ veya - tuşuna basın.

Seçenek Tanım

Kapağı
aktifleştir

Açık veya Kapalı olarak seçim
yapmak için, C Değiştir tuşuna
basın.

Dil Telefonun ekran dilini seçin.
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Saat ve 
tarih

Saati görüntüle: Açık veya Kapalı
olarak seçim yapmak için, C
Değiştir tuşuna basın. Açık olarak
seçtiğinizde, boş ekranda saat bilgisi
görüntülenir.
Saat dilimi: Saat dilimini değiştir-
mek için yerel ayarlara gidin.
Saati ayarla: Saati ayarlayın.
Tarih ayarı: Tarihi ayarlayın.
Saat formatı: Saat formatını
24 saat veya 12 saat olarak
ayarlayın.
Tarih formatı: Tarih formatını
YYYY/AA/GG, YYYY.AA.GG,
GG.AA.YYYY, YYYY-AA-GG
veya GG-AA-YYYY olarak
ayarlayın.
Açma saati: Telefonun açılması için
bir saat ayarlayın. Açık veya Kapalı
olarak seçim yapmak için, , tuşuna
basın. Açık olarak seçerseniz,
telefonunuzun açılmasını istediğiniz
zamanı girmeniz gereklidir.
Kapatma saati: Yukarıdaki
talimatlarla aynı.

Güvenlik PIN koruma: Açık veya Kapalı
olarak seçin. Açık olarak seçerseniz,
telefonunuzu açtığınız zaman PIN
kodunu girmeniz gerekir.

Varsayılan PIN kodu 0000'dır.

PIN Değiştir: PIN kodunu değiştirin.
PIN2 Değiştir: PIN2 kodunu
değiştirin.
Güvenlik koruması: Telefonunuzdaki
önemli bilgileri güvenlik korumasını
aktifleştirerek koruyabilirsiniz. Aynı
zamanda güvenlik korumasının şifresini
de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan şifre 0000'dır.

Kısayollar Kısayol özelliklerinin bir listesini
görüntüler. Belirli bir özellik ve
sayısal bir tuş veya navigasyon tuşu
arasında bağlantı kurarak yeni bir
kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz.
Aynı zamanda zaten mevcut olan
bir kısayol tuşunu değiştirebilir
veya silebilirsiniz.
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Göster
Telefonunuzu farklı ekran ayarlarıyla
yapılandırabilirsiniz:

Maksimum karşılama uzunluğu 20 Çince kelime
ve 50 İngilizce karakterdir.

Yalnızca 2 ile 9 arasındaki
tuşları kısayol tuşları olarak
kullanabilirsiniz. “0”, “1”,
“*” ve “#” tuşları zaten
sırasıyla “+” sembolü, telesekreter
erişimi, dil ayarı değişimi ve
Toplantı profiline kısayol olarak
atanmışlardır.

Varsayılan
saklama

Kamera, video kaydedici ve ses
kaydedici için varsayılan saklama
konumunu ayarlayın: Telefon
hafızası veya Hafıza kartı.

Hafıza 
durumu

Kişilerin, Mesajların ve
Dosyalarımın hafıza durumunu
kontrol edebilirsiniz.

Varsayılan 
ayarlar

Telefonunuzun ayarlarını varsayılan
değerlere geri getirin.

Seçenek Tanım

Duvar 
kağıdı

Duvar kağıdını Açık veya Kapalı
olarak ayarlayın.

Temalar Telefonunuz için bir tema seçin.

Aydınlatma
seviyesi

4 aydınlatma seviyesi arasından
seçim yapın. + veya - tuşlarına
basarak aydınlatma seviyesini
seçebilirsiniz. Onaylamak için ,
tuşuna basın.

Aydınlatma 
süresi

Aydınlatma süresi için 60, 30 ve
15 saniyelik seçenekler arasından
seçim yapın.

Karşılama Karşılamayı Açık veya Kapalı olarak
seçin. Açık olarak seçerseniz,
telefonunuz açıldığında beliren
karşılama mesajını düzenleyebilirsiniz.
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Sesler
Telefonunuzu farklı ses profilleri ile çalışmak üzere
ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “Profiller”
sayfa 65.

Kendi zil seslerinizi yüklemeniz ve bu tip bir zil
sesini alarm uyarısı olarak seçmeniz durumunda,
alarmı kurup telefonu kapatırsanız uyarı sesi

orijinal fabrika ayarına geri getirilecektir.
Seçtiğiniz zil sesi telefonunuzla beraber gelen
varsayılan seslerden biriyse bu durum uygulanmaz.

Bağlantılar
Arama Ayarları
Daha fazla bilgi için, bkz. “Arama ayarları”
sayfa 72.
Mesaj Ayarları
Daha fazla bilgi için, bkz. “Mesaj Ayarları”
sayfa 41.
Şebeke ayarları
Şebeke adı boş ekranda görüntülenir. Telefon
şebeke adını tanımlıyamıyorsa ülke kodunu ve
bilinmeyen şebeke kodunu görüntüleyecektir.
Şebeke seç
Seçmiş olduğunuz arama moduna uygun olarak
değişiklik gösterir. Otomatik tercihini seçerseniz
şebeke otomatik olarak aranır. Manuel tercihini
seçerseniz, arama yalnızca siz başlattığınızda
gerçekleşir.
Arama modu
Otomatik veya Manuel olarak seçim
yapabilirsiniz.

Seçenek Tanım

Uyarı tipi Sedece zil, Sadece titreşim, Titre
sonra çaldır veya Hiçbiri tercihleri
arasından seçim yapabilirsiniz.

Zil sesleri Aramalar, Alarm, Takvim,
Mesajlar ve Hücre bilgisi için zil
sesi seçin.

Zil sesi 
yüksekliği

10 farklı ses seviyesi arasından
seçim yapın.

Tuş sesi Tuş sesini Açık veya Kapalı olarak
ayarlayın.

Çekim sesi Çekim sesleri arasından birini seçin.

Yetersiz pil Uyarıyı Açık veya Kapalı olarak
ayarlayın.
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Tercihli Şebekeler
Tercihli şebekeler listesi SIM kartta sıralanır.
Bu liste telefonunuzun otomatik kayıt sırasında
öncelikle hangi kullanılabilir şebekeye
kaydolacağını belirler.
1. Boş moddayken ana menüye girmek için, ,

tuşuna basın.
2. Ayarlar > Bağlantılar > Şebeke ayarları

> Tercihli şebeke'yi seçin ve , tuşuna basın.
3. Tercihli şebeke listesine girmek için , tuşuna

veya C Seç tuşuna basın. En çok tercih edilen
şebeke listenin tepesinde görüntülenir.

4. Belli bir şebekeyi seçmek için +/- tuşlarını
kullanın ve , tuşuna veya C Seç'e basın.

5. Seçilen şebeke üzerinde Ekle, Bitirmek için
ekle, veya Sil seçeneklerini kullanabilirsiniz.

GPRS ekle
Bu seçenek PDP oturumu sırasında GPRS ekleme
modu ayarlamanıza olanak tanır. Aşağıdakilerden
birini seçebilirsiniz:
• Her zaman ekli
• Ekli
Tarayıcı
Tarayıcı ile ilişkili olan, WAP parametreleri
ve Push mesajı da dahil olmak üzere, çeşitli
parametreler bu seçenek altında ayarlanabilir.

Push mesajlar
Kabul et veya reddeti seçin.
WAP profilleri
5 gruba kadar WAP profili ayarlayabilirsiniz.
Profillerden birini aktifleştirip kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda adresi düzenleyip doğrudan
bağlanabilirsiniz.
Aşağıdaki ayarlara erişmek için, Seçenekler >
Düzenle'yi seçin.
• Profil adı: Sunucuyu tanımlamak için bir isim.
• IP adresi: Sunucunun sayısal adresi

nnn.nnn.nnn.nnn formatındadır.
• Port: Sunucudaki port numarası. Bu sayı

genellikle 9201'dir.
• Ana sayfa: Mesaj sunucusunun URL'si.
• Kesinti süre sonu: Telefonunuzun WAP'a bağlı

kaldığı süre.
• Bağlantı: WSP veya HTTP bağlantısını seçin.
• Taşıyıcı: CSD veya GPRS'i seçin.
• CSD profilleri: CSD profillerinden birini seçin.
• GPRS profilleri: GPRS profillerinden

birini seçin.
Bağlantılar
• CSD profilleri
• GPRS profilleri
• GPRS bilgi
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Simgeler ve Semboller
Boş modda çeşitli simge ve semboller alt-ekran ve
ana ekranda eşzamanlı olarak görüntülenebilir. Durum,
şebeke ve pil simgeleri her zaman görüntülenir.
Geri kalan simgeler özellik kullanılabilir olduğunda
gösterilir, özellik kullanılabilir değilse simgesi de
görüntülenmeyecektir.
Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa bu şebekeyle
bağlantı kurulamadığını gösterir. Kapsama alanı
dışında bulunuyor olabilirsiniz, farklı bir konuma
gitmek sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Şebeke - Şebeke simgesi 2 kısımdan
oluşur. Sol tarafta kalan kısım
telefonunuzun herhangi bir şebekeye
kaydolup olmadığını, sağ taraftaki kısım
ise sinyal gücünü 5 seviyeli bir düzende
gösterir (sinyol yok ve kuvvetli arasında).

Pil - Pil durumunu 5 seviyeli gösterge
çubuğuyla gösterir. Şarj esnasında
kaydırma simgesi görüntülenir.

Uluslararası dolaşım - Telefonunuz
kendi şebekenizin dışında kalan bir
şebekeye kaydolduğu zaman görüntülenir.

GPRS oturumu açma - Karşılıklı olarak
2 GPRS durumu bulunur: GPRS şebekesi
var ancak kullanımda değil veya GPRS
şebekesi var ve kullanımda. Simge yalnızca
GPRS oturumu açtığınıza görüntülenir.

SMS - En az bir okunmamış mesajınız
olduğunu ifade eder. İlk simge hafızanın
dolu olduğunu, ikinci simge ise hafızının
dolu olmasının yanında okunmamış SMS
bulunduğunu ifade eder.

Telesekreter - Henüz dinlenmemiş tele-
sekreter mesajı bulunduğunu ifade eder.

Çalar Saat - Çalar saatin
aktifleştirildiğini ifade eder.

Titreşim - Telefonunuz gelen aramalarda
ve çalar saat çaldığında titrer.

Arama Yönlendirme - Arama
yönlendirme fonksiyonunun
aktifleştirildiğini ifade eder.

Sessiz - Sessiz modun aktifleştirildiğini
ifade eder.

Otomatik cevap - Otomatik
cevaplamanın aktifleştirildiğini ifade eder.
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MP3 Tuşu Kilitli - MP3 tuşunun kilitli
olduğunu ifade eder.

Hafıza kartı - Hafıza kartının kullanımda
olduğunu ifade eder.

Bluetooth - Özelliğin aktifleştirildiğini
ifade eder.

Çiftli kamera - Çiftli kameranın
aktifleştirildiğini ifade eder.

Gece kamerası - Gece kamerası
modunun aktif olduğunu ifade eder.

Kamera sayacı - Kamera sayacının aktif
olduğunu ifade eder.

Çekim - Çekmek için Tamam tuşuna basın
eylemini ifade eder

Kamera yakınlaştırması - Kameranın
yakınlaştrıma özelliğinin aktif olduğunu
ifade eder.

Kaydı başlat - Video kaydına başlamak
için Tamam tuşuna basın eylemini
ifade eder.

Kaydı durdur - Video kaydını durdurmak
için Tamam tuşuna basın eylemini
ifade eder.

Video MMS açık - MMS boyutunda
video kaydının aktif olduğunu ifade eder.

Video MMS kapalı - MMS boyutunda
video kaydının aktif olmadığını ifade eder.

Alarm - Alarmın aktif olduğunu ifade eder.

Geri sayım - Geri sayım fonksiyonunun
aktif olduğunu ifade eder.

Etkinlik - Aktif etkinlik bulunduğunu
ifade eder.

Yönlendirilmiş arama - Yönlendirilmiş
arama fonksiyonunun aktif olduğunu
ifade eder.

Cevapsız arama - Cevapsız bir arama
olduğunu ifade eder.

MMS - MMS mesajı alındığını ifade eder.

Çoklu MMS - Birden fazla MMS
mesajının bulunduğunu ifade eder.

Çoklu SMS - Birden fazla SMS mesajının
bulunduğunu ifade eder.

SMS - SMS mesajı alındığını ifade eder.

Aramada - Telefonun bir arama
gerçekleştirmekte olduğunu ifade eder.
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Gelen arama - Gelen arama olduğunu
ifade eder.

Müzik - Müzik özelliğinin aktif olduğunu
ifade eder.

Giden arama - Telefonun arama
yaptığını ifade eder.

IP arama - Telefonun IP araması
yaptığını ifade eder.

Aramayı reddet - Reddedilen bir arama
olduğunu ifade eder.

Aramayı sessize al - Aramanın sessize
alındığını ifade eder.

USB - USB'nin kullanımda olduğunu
ifade eder.
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Uyarılar
Radyo Dalgaları

Cep telefonunuz düşük güçlü bir radyo
vericisi ve alıcısıdır. Çalışırken radyo
dalgaları gönderir ve alır. Radyo dalgaları,
sesinizi veya veri sinyalini telefon

şebekesine bağlı olan bir baz istasyonuna taşır.
Şebeke, telefonun iletim gücünü kontrol eder.
• Telefonunuz radyo dalgalarını GSM frekansında

iletir/alır (900 / 1800 / 1900 MHz).
• GSM şebekesi, iletim gücünü kontrol eder

(0,01 ila 2 vat).
• Telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartlarıyla

uyumludur.
• Telefonunuzdaki CE işareti, Avrupa

elektromanyetik uyumluluğunu 
(Ref. 89/336/AET) ve düşük voltaj
direktiflerini (Ref. 73/23/AET) gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdur.
Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar
gelmesini önlemek için, tüm güvenlik talimatlarını
okuyun ve takip edin, telefonunuzu ödünç alan
kişilerin de bunlardan haberdar olmasını sağlayın.

Telefonunuzun onaylanmayan şekillerde
kullanılmasını önlemek için yapabileceğiniz
diğer şeyler şunlardır:

Telefonunuzu güvenli ve küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
PIN kodunuzu bir yere yazmaktan kaçının.
Bunun yerine hatırlamaya çalışın. 

Telefonu uzun bir süre kullanmayacaksanız,
kapatın ve pilini çıkarın.
Arama sınırlama seçeneklerini aktifleştirmek için,
telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirin.

Telefonunuzun tasarımı tüm ilgili yasalarla
ve düzenlemelerle uyumludur.
Ancak telefonunuz diğer elektronik
aygıtlarla etkileşime neden olabilir. Bunun

bir sonucu olarak, telefonunuzu hem evde hem de
dışarıda kullanırken, tüm yerel tavsiye kararlarını
ve düzenlemeleri takip etmelisiniz. Taşıtlarda ve
uçaklarda cep telefonlarının kullanımına ilişkin
düzenlemeler özellikle katıdır.
Cep telefonlarının kullanıcıların sağlığına yönelik
taşıdığı olası riskler, kamunun bir süredir üzerinde
durduğu bir konudur. GSM teknolojisi de dahil
olmak üzere radyo dalgaları üzerine yapılan güncel
araştırmalar gözden geçirilmiş ve radyo dalgası
enerjisine maruz kalma durumundan korunmayı
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sağlamak için güvenlik standartları düzenlenmiştir.
Cep telefonunuz tüm ilgili güvenlik
standartlarıyla ve Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment
(Radyo Ekipman ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanı) Direktifi 1999/5/AT ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...
Yeterince korunmayan veya hassas elektronik
ekipman radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
etkileşim kazalara yol açabilir.

Uçağa binmeden önce ve/veya
telefonunuzu bagajınıza koyarken: Uçakta
cep telefonu kullanımı uçağın çalışması
açısından bir tehlike oluşturabilir, cep
telefonu şebekesini bozabilir ve yasa dışı
olma ihtimali vardır.
Hastanelerde, kliniklerde veya başka
sağlık merkezlerinde ve tıbbi cihazların
yakınında olacağınız yerlerde.

Olası bir patlama tehlikesi taşıyan
ortamlarda (örn. petrol istasyonları
ve ayrıca havanın metal tozları gibi toz
partikülleri içerdiği alanlar).

Yanıcı ürünler taşıyan bir araçta (araç park halinde
bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile
çalışan bir araçta, öncelikle aracın ilgili güvenlik
kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.
Taş ocakları veya patlatma çalışmalarının
sürdürülmekte olduğu başka alanlar gibi, radyo
vericisi cihazları kapatmanız istenen alanlarda.

Aracın üreticisiyle birlikte, aracınızda
kullanılan elektronik ekipmanın radyo
enerjisinden etkilenmeyeceğini kontrol
edin.

Kalp pilleri
Kalp piliniz varsa:
• Olası bir etkileşimi önlemek için, telefonu

açık olduğu zamanlarda daima kalp pilinizden
15 cm'den daha fazla mesafede olacak
şekilde tutun.

• Telefonu gömlek cebinde taşımayın.
• Olası etkileşimi en aza indirmek için, kalp

pilinizin çaprazındaki kulağınızı kullanın.
• Bir etkileşim yaşandığından kuşku duyarsanız,

telefonunuzu kapatın.
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İşitme cihazları
İşitme cihazı kullanıyorsanız, belirli cihazınızın
cep telefonu etkileşimine açık olup olmadığını
öğrenmek için hekiminize ve işitme cihazının
üreticisine danışın.

Yükseltilmiş Performans
Telefonunuzun performansını yükseltmek
için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil
tüketimini azaltın ve aşağıdaki ilkelere bağlı
kalarak güvenli çalışma sağlayın.

Telefonun ideal ve yeterli bir şekilde
çalışması için, telefonu normal çalışma
konumunda kullanmanız önerilir
(ahizesiz modda kullanmadığınızda veya
bir ahizesiz mod aksesuarıyla birlikte).

• Telefonunuzu aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
• Telefonunuza itina gösterin. Herhangi bir

suistimal, Uluslararası Garanti'yi geçersiz
kılacaktır.

• Telefonu herhangi bir sıvıya batırmayın;
telefonunuz nemlenmişse kapatın, pilini çıkarın
ve tekrar kullanmadan önce telefonu ve pili
24 saat kurumaya bırakın.

• Telefonu temizlemek için, yumuşak bir
bezle silin.

• Aramak ve aranmak aynı miktarda pil enerjisi
tüketir. Ancak aynı yerde tutulduğu sürece, cep
telefonu boş ekrandayken daha az enerji tüketir.
Telefon boş ekranda ve siz hareket halindeyken,
telefonunuz güncellenen konum bilgisini
şebekeye iletmek için enerji harcar.
Gerekmedikçe menülerde gezinmekten
kaçınmanın yanı sıra, aydınlatmayı daha kısa bir
süreye ayarlama da, uzun süreli telefon
kullanımına ve bekleme süresi performanslarına
yönelik pil gücünü korumaya yardımcı olacaktır.

Pil bilgisi
• Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır.
• Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
• Yakmayın.
• Pili deforme etmeyin veya açmayın.
• Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi)

pil bağlantılarına kısa devre yaptırmasına izin
vermeyin.

• Aşırı sıcaklığa (>60° C veya 140° F), neme veya
kostik ortamlara maruz kalmasını önleyin.
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Diğer aksesuarların kullanımı
telefonunuza zarar verebileceği ve
tehlikeli olabileceği, ayrıca Philips
telefonunuz için tüm garantileri geçersiz
kılacağı için, yalnızca orijinal Philips pil
ve aksesuarlar kullanmalısınız. Yanlış
türde pil kullanımı, bir patlamaya neden
olabilir.

Hasar görmüş parçaların kalifiye bir teknisyen
tarafından derhal ve gerçek Philips yedek parçalarla
değiştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzu araba sürerken 
kullanmayın

Araba sürerken telefonda konuşmak
konsantrasyonunuzu düşürür, bu da
tehlikeli bir durum olabilir. Aşağıdaki
ilkelere bağlı kalın:

• Bütün dikkatinizi araba sürmeye verin.
Telefonu kullanmadan önce yolun kenarına
çekin ve park edin.

• Araba sürmekte olduğunuz ve GSM telefonunuzu
kullandığınız ülkenin yerel düzenlemelerine
saygı gösterin.

• Telefonunuzu araçta kullanmak istiyorsanız,
bu amaçla tasarlanan ahizesiz araba kitini takın.

• Telefonunuzun ve araba kitinin harhangi bir hava
yastığını veya arabanızda bulunan diğer güvenlik
cihazlarını engellemediğinden emin olun.

Gelen aramaları göstermek için bir aracın farını
veya kornasını çalıştıran bir alarm sisteminin
kullanımı, bazı ülkelerdeki karayollarında yasaktır.
Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Normu
Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz
kaldıktan sonra (örn. bir pencerenin veya arabanın
ön camının arkasında), özellikle de metal bir yüzeye
sahipse, telefonunuzun kapağının sıcaklığı artabilir.
Bu gibi durumlarda telefonunuzu açarken çok
dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde sıcaklığa
sahip bir ortamda kullanmaktan kaçının.
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Çevre bakımı
Ambalaj materyallerinin, tükenmiş pillerin
ve eski telefonların atılmasına ilişkin yerel
düzenlemeleri izlemeyi unutmayın ve
lütfen bu nesnelerin geri dönüşümünü
teşvik edin.

Philips, pili ve ambalaj materyallerini, geri
dönüşümü ve nihai atıklarınızın uygun bir şekilde
imha edilmesini teşvik etmek için tasarlanan
standart sembollerle işaretlemiştir.

Pil, yaygın evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Etiketli ambalaj materyali geri
kazanılabilir.
Birleşik ulusal ambalaj geri kazanımı
ve geri dönüşüm sistemine mali
yardımda bulunulmuştur.
(örn. EcoEmballage - Fransa).
Plastik materyal geri kazanılabilir
(ayrıca plastiğin türünü de tanımlar).
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Sorun giderme
Telefon açılmıyor
Pili çıkarın/yeniden takın. Ardından telefonu pil
simgesi hareket etmeyi durdurana kadar şarj edin.
Mobil telefonu şarj aletinden çıkarın ve açmayı
deneyin.
Telefonunuz boş ekrana dönmüyor
Aramayı bitirme tuşuna uzun süre basın veya
telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru
takıldığından emin olun ve yeniden açın.
Şebeke sembolü görüntülenmiyor
Şebeke bağlantısı yoktur. Radyo dalgalarının
ulaşamadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek
binaların arasında) veya şebeke kapsama alanının
dışındasınızdır. Başka bir yerden deneyin, şebekeye
yeniden bağlanmaya çalışın (özellikle yurt
dışındayken), mobil telefonunuzun harici anteni
varsa yerinde olup olmadığını kontrol edin veya
yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle
temasa geçin.

Ekran, tuşlara basıldığında yanıt 
vermiyor (veya yavaş yanıt veriyor)
Ekran çok düşük sıcalıklarda daha yavaş yanıt verir.
Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez.
Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon
sağlayıcınızla temasa geçin.
Piliniz aşırı ısınıyor
Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj aleti
kullanıyor olabilirsiniz. Daima telefonunuzla
birlikte gelen Orijinal Philips Aksesuarlarını
kullandığınızdan emin olun.
Telefonunuz gelen aramaların telefon 
numaralarını göstermiyor
Bu özellik şebekeye ve aboneliğe bağlıdır. Şebeke
arayan kişinin numarasını göndermezse, telefonda
Arama 1 veya bunun yerine Özel numara
görüntülenir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için
operatörünüzle temasa geçin
Metin mesajları gönderemiyorsunuz
Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine
izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin
numarasını girip girmediğinizi kontrol edin veya
bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle
temasa geçin.
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Resim alamıyor ve/veya 
saklayamıyorsunuz
Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru
dosya formatına sahip değilse, mobil telefonunuz
tarafından kabul edilmeyebilir.
Bazı aramaları kaçırdığınızı 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Ekranda SIM KARTI TAKIN mesajı 
görüntüleniyor
SIM kartın doğru konuma takılı olup olmadığını
kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, SIM kartınız
hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle
temasa geçin.
Menüdeki bir özelliği kullanmaya 
çalıştığınızda mobil telefonda, 
KULLANILAMAZ mesajı 
görüntüleniyor
Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu nedenle
yalnızca şebekeniz veya aboneliğiniz bu özellikleri
desteklediğinde kullanılabilirler. Bu konuda
ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Telefonunuz şarj olmuyor
Piliniz tamamen boşsa, pil simgesi ekranda
belirmeden önce, ön şarj işlemi birkaç dakika
(bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) sürebilir.
Telefonunuz hafıza kartınızı tanımıyor
Telefonunuz yalnızca “FAT16” olarak
biçimlendirilmiş hafıza kartlarını destekler. Hafıza
kartınızı bir bilgisayar yardımıyla “FAT16” olarak
yeniden biçimlendirebilirsiniz. Telefonunuzu USB
fonksiyonunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın
(ayrıntılar için bkz. bölüm 13, “Bağlantılar” ) ve
bilgisayarınızın “format FAT16” fonksiyonunu
kullanın.
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Orijinal Philips 
Aksesuarları

Standart pil ve şarj aleti gibi bazı standart
aksesuarlar cep telefonunuzun ambalajı içine dahil
edilmiştir. Diğer aksesuarlar ayrı olarak temin
edilebilir veya satışa sunulabilir. Bu nedenle
ambalaj içeriği değişiklik gösterebilir.

Philips cep telefonunuzun performansını
maksimuma taşımak ve garanti kapsamı dışında
kalmamak için her zaman telefonunuzla
kullanılmak üzere tasarlanmış Orijinal Philips
Aksesuarlarını satın alın. Yetkisiz aksesuar
kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek
hasarların hiçbirinden Philips Consumer
Electronics sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı
Pilinizi herhangi bir AC prizi yoluyla şarj etmenizi
sağlar. Çantada veya el çantasında taşınabilecek
boyuttadır.

Veri bağlantı kiti
Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı
sağlar. USB kablosu telefonunuz ve bilgisayarınız
arasında hızlı veri alışverişine olanak tanır. Mevcut
yazılım resim ve melodi indirmenize ve kişileriniz
ile randevularınızı senkronize etmenize izin verir.

Stereo Kulaklık
Yerleşik yanıtlama düğmesi sayesinde
aramalarınızı basit bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.
Gelen aramayı bu düğmeye basarak yanıtlayabilir
veya yine aynı düğmeye basılı tutarak aramayı
reddedebilirsiniz.
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Ticari Marka Bildirimi
JAVA, Sun Microsystems,
Inc.'in ticari markasıdır.
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ve Philips tarafından
lisansı alınmıştır.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



ÖZGÜL SOĞURMA ORANI BİLGİSİ
Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA DURUMUNA YÖNELİK 
ULUSLARARASI TAVSİYELERE UYGUNDUR

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlarla tanımlanan radyo frekansı (RF)
enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler, yaşa ve sağlık
durumuna bakılmaksızın tüm insanların korunması için önemli bir güvenlik payını tahmin eden International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan
Koruma Komitesi) ve Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü) tarafından belirlenmiştir.
Cep telefonlarına yönelik maruziyet tavsiyeleri, Specific Absorption Rate (SAR-Özgül Soğurma Oranı) olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonlarına yönelik ICNIRP'nin tavsiye
ettiği SAR sınırı: IEEE Std 1528'e göre baş için 
on gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg ve bir gram doku üzerine ortalama 1,6W/kg'dir.
SAR testleri, tüm test edilen frekans bantlarında onaylanmış en yüksek güç seviyesinde iletim yapan bir cep
telefonu, önerilen çalışma konumlarında kullanılarak yapılmıştır. SAR onaylanmış en yüksek güç seviyesinde
belirlense de, cep telefonunun çalışırken ulaştığı gerçek SAR seviyeleri genellikle maksimum SAR
seviyesinin altındadır. Bunun nedeni telefonun, yalnızca şebekeye ulaşmak için gereken gücü kullanmak üzere
çoklu güç seviyelerinde çalışmak için tasarlanmasıdır. Genelde, baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız,
güç çıkışı o kadar düşük olur. 
Telefonların ve konumlarının farklı olmasına bağlı olarak, telefonların SAR seviyeleri arasında farklar
olabilir; ancak tüm telefonlar uluslararası radyo dalgalarına maruziyetten korunma standartlarını
karşılamaktadır. 
Standartlara uyumu test edildiğinde, bu Philips CT9A9R modeli telefon için en yüksek SAR değeri ICNIRP
tavsiyesi için 0,161W/kg ve IEEE Std 1528 için 0,223 W/kg olmuştur. 
Radyo dalgalarına maruziyeti sınırlamak için, cep telefonunun arama süresinin azaltılması veya kulaklık 
kullanılması önerilir. Bu uyarıların amacı, cep telefonunu baştan ve vücuttan uzaklaştırmaktır.
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ABD
Cep telefonunuz ayrıca Federal Communications Commission (FCC/Federal Komünikasyon Komisyonu -
ABD) tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde
tasarlanmış ve üretilmiştir. FCC'nin kamu tarafından kullanılan cep telefonlarına yönelik tavsiye ettiği SAR
sınırı, baş için ortalama bir gram doku üzerine 1,6W/kg'dir.
FCC koşullarına uyumu test edildiğinde, bu Philips CT9A9R modeli telefon için en yüksek FCC SAR değeri
0,284 W/kg olmuştur.
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Sınırlı garanti
1. Bu Sınırlı Garanti Neleri Kapsar?

Philips; orijinal Philips satış ambalajında temin
edilen bu Philips cep telefonunun ve tüm
aksesuarlarının (“Ürün”), çalıştırma
talimatlarına uygun olarak aşağıdaki şartlar ve
koşullar ile uyumlu şekilde kullanılmaları
halinde; materyalinde, tasarımında ve
işçiliğinde kusur barındırmadığını orijinal
parakende alıcısına (“Tüketici” veya “Siz”)
garanti eder. Bu sınırlı garanti yalnızca satın
alım işleminin gerçekleştiği asıl ülkede
kullanılan Ürün Tüketicilerini kapsar. Bu
sınırlı garanti yalnızca Philips'in ürün satışına
izin verdiği ülkeler için geçerlidir.

2. Bu Sınırlı Garantinin Süresi Ne Kadardır?

Ürünün sınırlı garantisi, Ürünün satışını
kanıtlayan geçerli belgesi ile satın alınma
tarihinden itibaren BİR (1) YIL süresince
geçerlidir. Philips şarj edilebilir pilin sınırlı
garantisi, satın alım tarihinden itibaren altı (6)
aydır.

3. Sınırlı Garanti Kapsamı Süresi İçinde Ürün
Materyalinde ve İşçiliğinde Kusur Olduğu
Tespit Edilirse Philips Buna Karşılık Ne
Yapacaktır?

Sınır garanti kapsamı içinde, Philips veya
yetkili bir Philips servis temsilcisi, materyal
bakımından kusurlu olan Ürünü, parçalar veya
işçilik için ücret talep etmeksizin kendi
kararına bağlı olarak yenisi ile değiştirecek ya
da yeni veya onarılmış parçalarla tamir edip
Ürünü tüketiciye çalışır durumda teslim
edecektir. Philips kusurlu parçaları, modülleri
veya ekipmanı alıkoyacaktır.

Onarılan veya değiştirilen Ürün, onarım veya
değiştirme tarihinden itibaren orijinal garanti
süresiyle dengeli olacak şekilde veya doksan
(90) gün boyunca (hangisi daha uzun ise), bu
sınırlı garanti ile korunacaktır. Philips’in kendi
kararına göre belirleyeceği onarım veya
değişiklik tercihi başvurabileceğiniz tek çözüm
yoludur.
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4. Bu Sınırlı Garanti Tarafından Kapsanmayan
Durumlar Nelerdir?

Bu sınırlı garantinin kapsamadığı durumlar:

a) Ürünün; hatalı kullanıma, kazaya, nakliye
hasarına veya başka bir fiziksel hasara,
uygunsuz kuruluma, anormal çalıştırma
koşullarına, ihmale, su baskınına, yangına,
su veya sıvı sızıntılarına maruz kalması
veya

b) Ürünün Philips tarafından
yetkilendirilmemiş herhangi bir kişi
tarafından tamir edilmesine, tadilatına
veya modifikasyonuna bağlı olarak hasar
görmesi veya

c) Sinyal koşulları, şebeke emniyeti veya
anten sistemlerinden dolayı ses alma
sorunlarının veya işlevsel sorunların
ortaya çıkması veya

d) Philips tarafından üretilmeyen ürün veya
aksesuarlarla birlikte kullanılmasından
dolayı Üründe kusur veya hasar meydana
gelmesi veya 

e) Üründeki garanti/kalite etiketlerinin, ürün
seri numarası veya elektronik seri
numarasanın çıkarılması,değiştirilmesi
veya okunamaz hale gelmesi veya 

f) Ürünün orijinal satış ülkesi dışında satın
alınması, kullanılması, servise verilmesi
veya tamir edilmesi için orijinal satış
ülkesinin dışına çıkarılması veya ticari ya
da kurumsal amaçlar (kiralama için
kullanılan Ürünler de dahil ancak bununla
sınırlı olmamak üzere) için kullanılması
veya 

g) Ürünün satın almayı kanıtlayan geçerli bir
belge olmaksızın iade edilmesi veya
belgenin değiştirilmiş veya okunamaz
durumda bulunması.

h) Normal yıpranma, aşınma veya Mücbir
Sebep.

5. Garanti Servisinden Nasıl Yararlanılır?

a) Ürünü Philips'in yetkili bir servis
merkezine teslim edin. En yakın yetkili
servis merkezinin konumunu öğrenmek
için yerel Philips ofisine başvurun.

b) SIM kart Ürün Philips'e teslim edilmeden
önce çıkarılmalıdır. Philips SIM kartın
göreceği hasardan, SIM kartın
kaybolmasından veya SIM kart içinde
saklanan verinin kaybolmasından sorumlu
tutulamaz.
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c) Ürün bu sınırlı garanti tarafından
kapsanmayan bir hasara sahipse veya bu
sınırlı garanti burada açıklanan şart ve
koşullar neticesinde geçerliliğini
yitirmişse, Tüketici Ürünün tamiri veya
değiştirilmesinin yanında Ürünün tamir
edilmesine veya değiştirilmesine ilişikin
tüm giderler için ödeme yapmak zorunda
kalacaktır.

d) ÖNEMLİ - Ürünü, satın alma merkezini,
satın alma tarihini, Ürün modelini ve Ürün
seri numarasını açıkça tanımlayan, geçerli
bir satın alma kanıtı eşliğinde teslim
etmeniz şarttır.

6. Diğer Sınırlamalar: Tüm Sözleşme Bu
Garantiden Oluşmaktadır.

PHILIPS; YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK
GARANTİLER VE KANUN TARAFINDAN
KAZANILAN VE KARŞILIKLI ANLAŞMA
YOLUYLA DEĞİŞİTİRİLİP GEÇERSİZ
SAYILAMAYAN GARANTİLER DIŞINDA,
İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜK OLSUN
(YASA, KANUN ÇALIŞMASI VEYA
BAŞKA YOLLARLA) HERHANGİ BİR
GARANTİ İMASINDA BULUNMAZ VE
ÖZELLİKLE HER TÜRLÜ ORTALAMA
KALİTE GARANTİSİNDEN VE BELİRLİ

BİR AMACA HİZMET GARANTİSİNDEN
FERAGAT EDER.
HASAR TÜRÜNDEN, HASARIN SEBEBİN-
DEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN TALE-
BİN BİÇİMİNDEN (SÖZLEŞME VEYA
MADDE YOLUYLA) BAĞIMSIZ OLARAK,
ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA
KULLANILMASINDAN DOĞAN TÜM
HASARLAR İÇİN PHILIPS'İN SORUM-
LULUĞU ÜRÜN İÇİN ÖDENEN SATIN
ALMA FİYATINI AŞAMAZ.

BU TÜRDEKİ HASARLARIN ORTAYA
ÇIKMA OLASILIĞI DAHA ÖNCEDEN
PHILIPS'E BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE,
ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA
KULLANILMASINDAN DOĞAN CEZA
GEREKTİREN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA
SONUÇSAL HASARLARDAN (KULLANIM
KAYBI, ZAMAN KAYBI, TİCARİ KAYIP,
İŞ FIRSATLARININ KAYBI, ÜRÜN VE
HİZMET DEĞİŞİKLİĞİ GİDERLERİ,
YATIRIMLAR, İYİ NİYET VEYA İTİBAR
KAYBI, VERİ KAYBI VEYA ÜÇÜNCÜ
PARTİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN
DİĞER İDDİALAR DA DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE)
YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE,
HİÇBİR ŞEKİLDE PHILIPS SORUMLU
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TUTULAMAZ. BU SINIRLAMALAR
HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN
TEMEL AMACINA BAĞLI OLMAKSIZIN
GEÇERLİDİR.

Bu sınırlı garanti, Tüketici ve Philips arasında
bu mobil Ürün ile ilgili olarak geçerli olan tek
anlaşmadır ve bu sınırlı garantiyle ilgili olarak
taraflar arasında sözlü, yazılı veya diğer
yollarla varılan diğer ön anlaşmaların hepsinin
üstündedir. Hiçbir nakliyeci, satıcı, temsilci,
bayi, çalışan veya Philips çalışanı, bu sınırlı
garanti üzerinde değişiklik yapmaya yetkili
değildir ve siz de bu tür bir ifadeye
güvenmemelisiniz.

Bu sınırlı garanti, ulusal kanun tarafından
yürürlüğe konan herhangi bir Tüketici hakları
bildirgesini etkilemez.
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Uygunluk bildirimi
Biz, 
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

olarak, aşağıda bilgileri verilmiş olan ürünün
CT9A9R
Hücresel Mobil Telefon GSM 900/1800/1900
TAC numarası: 35381201

aşağıda yer alan standartlar ve/veya diğer norm
belgeleriyle uyum içinde olduğunu, tamamen kendi
sorumluluğumuz altında beyan ederiz:

ETSI EN 301 511, ETSI EN 300 328, 
ETSI EN 301 489-1/ -7/ -17, EN 60950-1, 
EN 50360

İşbu belgede yukarıda adı geçen ürünün, 1999/5/EC
direktiflerinin tüm temel gereksinimlerini
karşıladığını beyan ederiz.
1999/5/EC direktifinin 10. Maddesi içinde
değinilen ve Ek [IV] içinde ele alınan uygunluk
değerlendirme prosedürü aşağıdaki Maddelerle

R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
R&TTE Article 3.1 (b) EMC
R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

ilişkili olarak, aşağıda verilen Onaylanmış
Kuruluşun: BABT, Belfour House, Churchfield
Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD,
UK katılımıyla takip edilmiştir.
Tanıtıcı damga: 0168 (Onaylanmış Kuruluş) CE

Aralık 8, 2006

Kalite Müdürü
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