
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

) tuşuna uzun basõn.

Telefon numarasõnõ girin, ,
tuşuna basõn ve SIM�e veya
Telefon�a seçin.

Tuş takõmõ ile numarayõ girin
ve aramak için ( tuşuna
basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda (
tuşuna basõn.
) tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda )
veya R tuşuna basõn.
Arama sõrasõnda +  veya -
tuşuna basõn.
Boş moddayken R tuşuna
basõn.
Boş moddayken L veya
, tuşuna basõn.

E210_TR.book  Page 0  Wednesday, November 12, 2008  10:53 AM
Telefonunuzu keşfedin

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

sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�

Alfanümerik
tuş takõmõ

Kulaklõk/Şarj
cihazõ girişi

 Ana ekran

Gezinme tuşlarõ Aramayõ bitirme
ve açma/

kapatma tuşu

Sol fonksiyon 
tuşu

Açma tuşu

Sağ fonksiyon
tuşu

Telefonun
arkasõ: kamera

OK tuşu

Mikrofon

Telefonu Açma/
Kapama
Telefon 
Rehberine 
Numara 
Kaydetme
Arama yapma

Arama 
cevaplama
Aramayõ bitirme
Aramayõ 
reddetme
Konuşma sesini 
ayarlama
FM Radyo�a erişim

Ana menüye 
erişim
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gösterilen fonksiyonlarõ yerine
 takõmõnõn en üstünde bulunan sol
 tuşlarõna L ve R basõn.

na menü'nün yapõsõnõ, simgelerin
ini ve bu menü fonksiyonlarõ ile
azla bilgiyi hangi sayfada

özetlemektedir.
Arama Geçmişi Multimedya

sayfa 17 sayfa 37
Mesajlar Dosyalarõm

sayfa 27 sayfa 28

Telefon Defteri Ayarlar

sayfa 39 sayfa 42
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Sol/Sağ tuş
Ekranõn altõnda 
getirmek için tuş
ve sağ fonksiyon
Ana Menü

Aşağõdaki tablo A
ne anlama geldiğ
ilgili daha f
bulabileceğinizi 

Ses Çalar�a erişim Boş moddayken + tuşuna
basõn.

Telefon Defteri�ne
erişme

Boş moddayken  -  tuşuna
basõn.
Bu fonksiyon önceden
ayarlõ fonksiyonlarda
yaptõğõnõz değişikliklere
bağlõ olarak değişebilir. (bkz
�Atanmõş tuşlar� sayfa 43).

Dosyalarõm�ne 
erişme

Boş moddayken  <  tuşuna
basõn.

Mesaj�ne erişme Boş moddayken  >  tuşuna
basõn.

Sessiz modunu aç/
kapat

Boş moddayken # tuşuna
uzun basõn.

Tuş takõmõnõ 
Kilit açma

Boş moddayken * tuşuna
uzun basõn.

Tuş takõmõnõ 
Kilitleme açma

Boş moddayken R ve *
tuşuna uzun basõn.

Önceki menüye 
dönme

R tuşuna basõn.

Boş moda hõzlõ 
dönme

) tuşuna basõn.

Araçlar

sayfa 13

Oyunlar

sayfa 26
Tarayõcõ

sayfa 37
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Başlarken

Pili çõkartõn
 pili alt kõsmõndan aşağõda
dõrõn.

sinin doğru yönde olduğundan
aşağõ baktõğõndan emin olun.
kart yuvasõna yerleştirin.
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1. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun.
Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan sağlanan geçerli bir SIM
kart takmanõz gereklidir. SIM kartta abonelik
bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon
numaralarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz bir bellek
yer alõr.
SIM kartõ takõn
Yeni SIM kartõnõzõ takmak için aşağõdaki adõmlarõ
izleyin. Arka kapağõ ve pili çõkartmadan önce cep
telefonunuzu kapatmayõ unutmayõn.
Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ
çõkartmalõsõnõz.  Parmağõnõz ile arka kapağa bastõrõn
ve aşağõda gösterilen şekilde kapağõ yukarõ kaydõrõn.
Daha sonra pil yuvasõ kapağõnõ çõkartõn. 

Pili çõkartmak için,
gösterilen şekilde kal

SIM kartõ takõn
SIM kartõn kesik köşe
ve metal kõsõmlarõn 
SIM kartõ iterek SIM 
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õkartma
õ ve pili aşağõda açõklanan şekilde

 kutba bastõrõn, sonar aşağõdaki
gösterilen şekilde SIM kartõ
õkartõn:

kapağõ takõn.

çma
 için ) tuşuna uzun süre basõn.
takdirde PIN kodunu girin. Bu kod
eya satõcõnõz tarafõndan önceden
ize bildirilir. PIN kodu hakkõnda
 için, bkz �Güvenlik Kurulumu�.
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Başlarken

Pili yerine takõn
Pili tekrar yerine yerleştirin, altõn renkli kontaklar aşağõ
bakmalõdõr. Daha sonra aşağõ bastõrarak kilitleyin.

Arka kapağõ takõn
Arka kapağõ duruncaya dek kaydõrarak yerine takõn.

Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki
koruyucu filmi çõkartõn.

SIM Kartõ Ç
1. Arka kapağ

çõkartõn.
2. Önce sabit

resimlerde 
kaydõrarak ç

3. Pili ve arka 

Telefonu a
Telefonu açmak
Gerekli olduğu 
operatörünüz v
yapõlandõrõlõp s
daha fazla bilgi



Başlarken

duktan sonra şarj cihazõnõn
õ kalmasõ pile zarar vermez.
anõn tel yolu fişten çekmektir,
ilebilir bir priz kullanõn.

 takma
en mikro-SD kart yuvasõnõ

altõn renkli kontaklar aşağõ
uvasõna yerleştirin.
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Arka arkaya üç kez yanlõş PIN kodu girerseniz
SIM kartõnõz bloke olur. Blokesini açmak için
operatörünüzden PUK kodu almanõz gerekir.

Pili şarj edin
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr ve pil seviyesi düştüğünde
bu size bir uyarõ sesi ile bildirilir. Pili taktõktan
sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. 
Şarj cihazõnõn konektörünü gösterilen şekilde takõn.
Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takõn.

Şarj sõrasõnda şarj göstergeleri hareket eder. Pilin
tamamen şarj olmasõ 3 saat sürer. Tüm çubuklar
sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj
cihazõnõ çõkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj ol
cep telefonuna takõl
Şarj cihazõnõ kapatm
bu yüzden kolay eriş

Mikro-SD kartõ
1. Aşağõda gösteril

açõn.
2. Mikro-SD kartõ 

bakacak şekilde y



7

art takõlõyken, acil durum numarasõnõ
ek ( tuşuna basabilirsiniz.

e acil durum için farklõ numaralar
õr. Avrupa�da standart acil durum
İngiltere�de 999�dur.

aplama ve sonlandõrma
uğunda, arayan kişi arama kimliğini

arayanõn numarasõ ekranda
. Eğer numara telefon rehberinde
ra yerine arayanõn ismi görüntülenir.
plamak için: ( tuşuna basõn.

detmek için: ) veya R tuşuna 

: ) tuşuna basõn.

oddayken çalmaz.

 seçtiyseniz, aramayõ cevaplamak
 tuşlarõ dõşõnda herhangi bir tuşa

yabilirsiniz.

n R tuşuna basõp IP arama�yõ
> Kisileri Görüntüle > Seçenekler�e
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Arama

2. Arama
Arama yapma
Boş ekrandayken
1. Boş moddayken, tuş takõmõnõ kullanarak telefon

numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz takdirde
düzeltmek için R tuşuna basõn.

2. Numarayõ çevirmek için ( tuşuna basõn .
3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.

Uluslararasõ arama yapmak için, uluslararasõ
arama ön eki "+" yerleştirmek için 0 tuşuna
uzun basõn.

Telefon rehberini kullanma
1. Boş moddayken - tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin ve seçilen numarayõ

aramak için ( tuşuna basõn. Farklõ bir
numara seçmek için, + veya - tuşlarõna basõn
(daha fazla bilgi için bkz �Telefon Defteri�).

3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.

Acil durum aramasõ yapma
Telefonda SIM kart takõlõ olmadan, acil durum
aramasõ yapmak için R (SOS) tuşuna basabilirsiniz. 

Telefonda SIM k
boş modda girer

Farklõ ülkelerd
kullanõlmaktad
numarasõ 112, 

Arama cev
Gelen arama old
gizlememişse 
görüntülenebilir
kayõtlõysa, numa
� Aramayõ ceva
� Aramayõ red

basõn. 
� Sonlandõrma

Telefon sessiz m

Eğer Her Tuşla
için ) ve R
basarak cevapla

IP arama
Boş moddayke
seçerek Kisiler 
ulaşabilirsiniz.



Arama

IP arama�yõ seçtiğinizde, cep telefonu telefon Bu kayõtlarõn gizli kalmasõnõ sağlamanõz

konuşmayõ kaydetmek için,
es kaydedici seçin. Kaydedilen
da kaydedilir ve Dosyalarõm
 saklanõr.

i ayarlama
i artõrmak veya azaltmak için +

 hõzlõ arama
a numarasõ kaydedebilirsiniz,

astõğõnõzda o tuşa ait telefon
nun için Hõzlõ Arama Etkin ve
eklerini ayarlamanõz gereklidir.
erinden hõzlõ arama
kişinin kayõt yeri numarasõnõ
: hafõza konumu 5 veya 10),

işiyi görüntülemek için boş
ya 10# tuşlamanõz yeterlidir,
için ( tuşuna basõn.
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numarasõnõn önündeki sizin tarafõnõzdan önceden
ayarlanmõş olan IP servis numarasõnõ otomatik
olarak ekleyecektir ve sonra IP aramasõnõ
yapacaktõr. IP servis numaranõzõ Ayarlar > Arama
ayarlari > IP numarasi altõndan ayarlayabilirsiniz.

Arama sõrasõndaki seçenekler
Arama sõrasõnda R tuşuna basarak Ahizesiz
aktifleştirebilir veya L Seçenekler  tuşuna basarak
aşağõdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

- Aramayõ Beklet
- Aramayõ Bitir
- Yeni arama yapma
- Telefon Defteri�ne erişim
- Mesajlar gönderme ve alma
- Ses kaydedici
- Aramayõ Sessiz/Sesli yapma
- DTMF  etkinleştirme (tuş tonlu arama sistemi)

Ses kaydedici

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarõnõn
kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon
konuşmalarõnõzõ kaydetmek istediğiniz takdirde,
bunu karşõ tarafa bildirmenizi ve karşõ taraf
onayladõğõ takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

gereklidir.

Arama sõrasõnda 
Seçenekler seçin ve S
ses *.amr formatõn
menüsünde Ses içine

Konuşma sesin
Arama sõrasõnda, ses
veya - tuşuna basõn.

Hõzlõ Arama
Nümerik tuşlarla
En fazla 8 hõzlõ aram
sayõ tuşuna uzun b
numarasõ aranõr. Bu
Numara Ayarla seçen
SIM telefon rehb
Aramak istediğiniz 
biliyorsanõz (örneğin
hafõzaya alõnmõş k
moddayken 05# ve
sonar kişiyi aramak 
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õ Bitir bekletilen tüm aramalarõ

evcut tüm aramalarõ bitirmek için
yõ cevaplama
snasõnda ikinci bir arama gelirse,
 çõkartõr ve ekranda gelen arama ile
tülenir. Yapabilecekleriniz:

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).
Aramayõ reddetmek için.

 Seçenekler listesine erişmek
için. Cevapla, Aktifi Tut, Aktifi
Bitir, Sessiz, Ahizesiz/Ahizeli  ve
DTMF seçebilirsiniz.
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Arama

Arama kayõtlarõndan hõzlõ arama
Boş moddayken Arama Listesi erişmek için ( tuşuna
basõn. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayõ aramak
için ( tuşuna basõn.

Hõzlõ Aramanõn varsayõlan ayarõ Kapalõ olarak
ayarlanmõştõr. Bu fonksiyonu telefon ayarlarõ
menüsünden etkinleştirebilirsiniz. 

Birden fazla arama
Telefonunuzu kullanarak aynõ anda iki veya daha
fazla aramayõ idare edebilirsiniz ve konferans arama
yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanõlabilirliği
şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlõdõr.
İkinci aramayõ yapma
Aktif arama sõrasõnda veya bir aramayõ beklemeye
aldõğõnõzda ikinci bir arama yapabilirsiniz.
Telefondayken numarayõ girin (veya telefon
rehberinden bir kişi seçin) ve ( tuşuna basõn. İlk
arama beklemeye alõnõr ve ikinci numara aranõr.
Daha sonra R tuşuna basarak Ahizesiz
aktifleştirebilir veya L tuşuna basarak aşağõdaki
seçeneklere erişebilirsiniz:
� Aktar iki aramayõ bağlamak için. Aktarma

tamamlandõğõnda sizin bağlantõnõz kesilir.
� Tutulanõ Bitir bekletilen aramayõ bitirmek için.

� Tüm Tutulan
bitirmek için.

� Tümünü Bitir  m
İkinci arama
Bir görüşme e
telefon bip sesi
ilgili bilgi görün
( tuşuna 
basõn
) tuşuna 
basõn
L Seçenekler
tuşuna basõn



Metin veya sayõ girme

Fonksiyon tuşlarõ

metotlarõ seçilen dile göre

işi
Akõllõ Metin Girişi cep
arõnda metin girişi yapmak için
ir giriş yöntemidir. Basmõş
uz tuşlara göre yazmak

niz kelime için tahminler

lundaki karakteri siler veya
odundan çõkar.

ket ettirir, listeden harf, kelime
l seçer, listede aşağõ hareket

öner.
rgulanmõş kelimeyi seçer veya
enüsüne girer.

irmek/devre dõşõ bõrakmak için
 Noktalama işaretlerini girmek
õn

süne erişmek için uzun basõn;
unu değiştirmek için kõsa basõn.
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3. Metin veya sayõ girme
Giriş Metodu
Telefonunuz çeşitli giriş metotlarõnõ destekler:
T9 ABC/abc/Abc
Multitap ABC/Abc/abc
Nümerik
Semboller

* Metin düzenleme sõrasõnda, T9 aktifleştirmek/
devre dõşõ bõrakmak için * tuşuna uzun
basabilirsiniz. Giriş metodunu değiştirmek için #
tuşuna kõsa basõn.
Ekranõn altõndaki durum çubuğu kullanmakta
olduğunuz giriş modunu gösterecektir.

 İngilizce alfabe giriş modunu
gösterir;  T9 İngilizce giriş
modunu gösterir;  sayõ giriş modunu gösterir.
Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek
için * tuşuna basabilirsiniz.
Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek
için # tuşuna basabilirsiniz.
Metin editörü metin düzenleme ekranõndan
çõktõğõnõzda kullandõğõnõz son giriş metodunu
hatõrlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmõş
olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer. 

Desteklenen giriş 
değişiklik gösterir.

T9® metin gir
T9® 
telefonl
akõllõ b
olduğun
istediği

R
İmlecin so
düzenleme m

+/-/</>
İmleci hare
veya sembo
eder.

) Boş moda d

L
Listeden vu
Seçenekler m

*
T9 aktifleşt
uzun basõn;
için kõsa bas

#
Diller menü
Giriş metod

Tegic Euro. Pat. 
Baş. 0842463
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BC/Abc/abc girişi
a bir kez basarak (2 ile 9) tuşun
 harfi girin, ikinci harf için iki kez
şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz
iz harf aynõ tuş üzerindeyse, imlecin
esi için birkaç saniye bekleyin.

undaki karakteri silmek için R
.
e" sözcüğü nasõl yazõlõr:

, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3,
. Mesaj tamamlandõğõnda , tuşuna

Multitap giriş modunda boşluk
 tuşuna basabilirsiniz.

ki harfler aşağõdaki gibidir:
tülenme sõrasõna göre karakterler
’@ : # $ / _ ( ) 1

6
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Metin veya sayõ girme

sağlayarak metin girişini hõzlandõrõr. Kelimeyi
oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basõn
ve T9® bastõğõnõz harflere dayanarak size bir kelime
önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa,
listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanõr. +/-
tuşlarõna basarak listede gezinin ve kelimeyi
eklemek için L tuşuna basõn.
T9 ABC/Abc/abc Giriş
Akõllõ İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri
girmek için daha hõzlõ bir yol sağlar.
1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarõna

(2 ile 9) sadece bir kez basmanõz yeterlidir.
Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler
güncellenir.

2. İmlecin solundaki girişleri silmek için R

tuşuna basõn.
3. İstediğiniz kelimeyi seçmek için +/-  gezinme

tuşu kullanõn ve L  tuşuna basarak girin.
Örnekler: "home" sözcüğü nasõl yazõlõr:
1. 4, 6, 6, 3 tuşlarõna basõn.  Ekranda

listedeki ilk kelime görüntülenir. Good.
2.  - tuşuna basarak Home seçin.
3. Onaylamak için , tuşuna basõn.

Multitap A
1. Nümerik tuş

üstündeki ilk
basõn ve bu 
ve gireceğin
tekrar belirm

2. İmlecin sol
tuşuna basõn

Örnek: "hom
4, 4 (GHI) 6
3 (DEF) basõn
basõn.

ABC/Abc/abc 
girmek için 0

Tuşlar üzerinde
Tuş  Görün
1  . , - ? ! 
2  a b c 2
3  d e f 3 
4  g h i 4 
5  j k l 5 

6 m n o 



Metin veya sayõ girme

E210_TR.book  Page 12  Wednesday, November 12, 2008  10:53 AM
12

Nümerik giriş
1. Üzerlerindeki sayõlarõ girmek için ilgili nümerik

tuşlara (0 ile 9) basõn.
2. Bir sayõyõ silmek için, R tuşuna basõn.

Sembol Giriş
Noktalama veya sembolleri girmek için * tuşuna
basõn. İstediğiniz noktalama veya sembolü seçmek
için gezinme tuşu kullanõn ve L  tuşuna basarak
girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek
için - tuşuna basõn.

7 p q r s 7

8 t u v 8

9  w x y z 9
0 0
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odunu seçerseniz, hafta satõrõnõ
onra haftanõn her günü için alarmõ
yebilirsiniz. Açõk ve Kapalõ arasõnda
arak geçiş yapabilirsiniz.

i görüntülemenizi ve yeni görevler
r.

istediğiniz tarihi seçin ve aşağõdaki
işmek için LSeçenekler tuşuna

ün için programlanmõş görev
 yeşil ile vurgulanõr.

Görev için görev tipi, tarih, saat,
notlar, alarm, yer, öncelik
ayarlamanõzõ sağlar. Girişi
kaydetmek için RBitti tuşuna
basõn.
Belirli bir günü hõzlõ şekilde
görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin
ve L tuşuna basõn.
Takvimi haftalõk biçimde
görüntüler.
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4. Araçlar

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

Alarm
Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar
saat vardõr. En fazla beş farklõ alarm kurabilir.
Alarm kurmak için aşağõdaki adõmlarõ takip edin:
Alarm ayarlama
1. Bir alarm seçin ve LDüzenle tuşuna basõn.
2. Durumu Açõk olarak ayarlayõn.
3. Saat girin.
4. Tekrar modunu seçin: Bir kez, Her gün veya

Günlük.
5. Alarm için zil sesini seçin.
6. Snooze modunu ayarlayõn: Varsayõlan veya 1

dakikadan 10 dakikaya kadar.
7. Uyarõ Tipi'ni seçin: Zil, Sadece Titreşim, Titret

Sonra Çal veya Titret ve Çal.

Eğer �Gün� m
seçebilirsiniz, s
ayrõ ayrõ belirle
L tuşuna bas

Takvim
Bu menü takvim
eklemenizi sağla
Görüntülemek 
seçeneklere er
basõn:

Belirli bir g
olduğunda, gün

Görev ekle

Tarihe atla

Haftalõk 
Görünüme Git



Araçlar

Yapõlacak Listesi Mevcut bir görevi seçtiyseniz, görevi görüntülemek
bilir veya seçenek menüsüne
enekler tuşuna basabilirsiniz.

seçenekleri

õn büyük şehirlerinin saatlerini
i sağlar.
ezinme tuşlarõna basõn. Ekranõn
 saat görüntülenir..
n gün õşõğõ tasarrufu
çeneğini Açõk veya Kapalõ olarak

yapmanõzõ ve kaydettiğiniz ses
nizi sağlar. 
asõ yoksa, kayda başlamak için

kunun. Ses kaydõ yaparken

rev eklemek için.
görevi düzenlemek için.
görevi silmek için.

revleri silmek için.
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Be menü iş veya günlük yaşamõnõzdaki farklõ
programlarõnõzõ yönetmenizi sağlar. Yapõlacak
Listeniz için görev tanõmõ, zamanlama ve alarm
ayarlayabilirsiniz. Eğer telefonunuzda görev yoksa,
ekran Boş gösterir. Yeni bir görev eklemek için ,
tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra
R Bitti tuşuna basõn.

Görev ekleme

için , tuşuna basa
erişmek için LSeç

Mevcut görevin 

Dünya saati
Dünya saati dünyan
kontrol edebilmeniz
Şehri seçmek için g
altõnda yerel tarih ve
Yabancõ şehir içi
Gün õşõğõ tasarruf se
ayarlamanõzõ sağlar.

Ses kaydedici
Bu menü ses kaydõ 
dosyalarõnõ dinleme
Eğer listede ses dosy
Kaydet üstüne do

Tarih Görevin tarihini girmenizi sağlar.
Saat Görevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde
olmalõdõr.

Not Görev tanõmõnõ girmenizi sağlar. L
Düzenle tuşuna basõn, tanõmõ girin ve
kaydetmek için L tuşuna basõn.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için
gezinme tuşlarõnõ kullanõn.

Tekrarla Görev sõklõğõnõ ayarlar: Bir kere,
Hergün, Özellestir, Haftalik or Aylik.

Yer Görevin yerini girmenizi sağlar
Öncelik Görevin önceliğini ayarlamanõzõ sağlar.

Ekle Yeni gö
Düzenle Seçilen 
Sil Seçilen 
Tümünü 
Sil Tüm gö
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õ ile, işlemler ise aşağõdaki tabloda
de gezinti tuşlarõ ile girilir:

sinin sonucu sadece bilgilendirme
plama hassasiyeti 10 ondalk
cu basamaktan sonrasõ bir sonraki
rlanmaktadõr.

üştürücü
uk ve ağõrlõk için birim dönüştürücü

i Dönüştürücü
ara birimindeki toplamõ istediğiniz
ak başka bir para birimine
 sağlar. Yerel den Yabancõ para
tam tersi dönüşüm olabilir. Oran

oplama veya M+
õkartma veya M-
arpma veya MR
ölme veya MC
ayõyõ sil
ndalõk nokta
onuç
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Duraklat/Devam veya Durdur seçebilirsiniz. Ses
dosyasõ ekranda gösterilecektir. Dosyayõ
kaydetmeden önce adõnõ değiştirebilirsiniz. Eğer
listede mevcut ses dosyalarõ varsa, bir dosya seçin
ve çalmak için , tuşuna basõn veya LSeçenekler
tuşuna basarak direkt olarak şu seçeneklere ulaşõn:

Hesap makinesi
Telefonunuzda temel hesap işlemlerini
yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadõr.

Sayõlar tuş takõm
gösterilen şekil

Hesap makine
içindir. Hesa
basamaktr. 10n
işlem için yuva

Birim Dön
Bu menü uzunl
işlevi görür.

Para Birim
Bu menü bir p
kuru kullanar
dönüştürmenizi
birimine veya 

Gönder Seçili kaydõ  bluetooth veya MMS ile
gönderir.

Gelen 
arama tonu 
olarak ata 

Seçili kaydõ gelen arama tonu olarak
ayarla.

Kaydet Yeni kayõt yapma.
İlave et Kayda ses ilave et.
Yeniden 
adlandõr Kaydõ yeniden adlandõrõr.

Sil Kaydõ sil.
Tümünü Sil Tüm kaydõ sil.

Ayarlar Kaydetme konumu, dosya biçimi ve
kaydõn ses kalitesini ayarlar.

+ T
- Ç
> Ç
< B

R S
# O

, veya L S



Araçlar

alanõna oranõ girin, L tuşuna basõn, ve miktarõ ya
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Yerel ya da Yabancõ alanõna girin sonra dönüştürme
değerini almak için L tuşuna basõn.

Ondalõk nokta girmek için * tuşuna basõn.

STK
Bu menüdeki özelliklerin kullanõlabilirliği SIM
kartõnõzõn STK destekli olup olmamasõna bağlõdõr.
Eğer SIM kartõnõzda STK fonksiyonlarõ varsa, STK
menüsü ekranda görüntülenir.
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amalar
on yapõlan başarõlõ veya başarõsõz
tülemenize izin verir.

alar
n gelen aramalarõ görüntülemenize

 Silme
sõz Aramalar, Yapõlan Aramalar, Gelen
ya Tümünü Sil ile tüm aramalarõ
ün kõlar.
i
ama Süresi, Toplam Giden ve Toplam
kika ve saniye olarak gösterilir)

e izin verir. Tüm arama sürelerini
 Tüm Süreyi Sõfõrla seçeneğini

Seçilen numarayõ siler.
Cevapsõz numarayõ düzenler.
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5. Arama Geçmişi

Cep telefonunuz yapõlan ve gelen aramalarõn,
otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama
detaylarõnõn listesini sağlar. Farklõ tiplerdeki
aramalar (Yapõlan Aramalar, Cevapsõz Aramalar ve
Gelen Aramalar) farklõ simgelerle gösterilir. En son
yapõlan arama en üstte olacak şekilde kronolojik
olarak sõralanõrlar. Eğer aranan kişi telefon
rehberinizde kayõtlõ ise, kayõtlõ isim görüntülenir.

Cevapsõz Aramalar
Bu menü en son cevapsõz aramalarõ
görüntülemenize izin verir. Her bir aramanõn tarihi,
saati ve kaç kere cevapsõz kaldõğõ görüntülenir.
Tarihi, saati ve kaç kere cevapsõz kaldõğõnõ görmek
için ,�ye basõn. Aşağõdaki seçeneklere erişmek için
L Seçenekler tuşuna basõn:

Yapõlan Ar
Bu menü en s
aramalarõ görün

Gelen Aram
Bu menü en so
izin verir.

Gelişmiş
Arama Kaydõ
Bu menü Cevap
Aramalar �õ ve
silmenizi mümk
Arama Süres
Bu menü Son Ar
Alõnan (saat, da
görüntülemeniz
sõfõrlamak için
seçebilirsiniz.

Telefon Rehberine 
Kaydet

Seçilen numara kaydedilir.

Mesaj gönder Cevapsõz numaraya SMS veya
MMS gönderir.

Sil
Düzenle



Arama Geçmişi

GPRS Sayacõ
 ve alõnan veri miktarõnõ listeler.
niz. Ölçü birimi Byte�dõr.
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Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanmasõ,
faturalama gereksinimleri, vergiler gibi
nedenlerle servis sağlayõcõnõz tarafõndan fatura
edilen arama ve servis süreleri farklõ olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)
Son Arama Ücreti
Son aramanõn ücretini gösterir.
Toplam Ücret
Sayacõn son sõfõrlanmasõndan bu yana yapõlan tüm
aramalarõn ücretini gösterir. Eğer toplam ücret Maks
Ücret seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa,
sayacõ sõfõrlayana kadar başka arama yapamazsõnõz.
Ücret Sõfõrla
Ücret sayacõnõ sõfõrlamanõzõ sağlar. Bunun için
PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanõz gereklidir.
Maks Ücret
Aramalarõnõz için maksimum ücreti ayarlamanõza
izin verir (PIN2 kodu gereklidir).
Birim Başõ Fiyat
Aramalar için birim fiyatõ ayarlamanõzõ sağlar. Bu
birim fiyatõ, arama ücretinin hesaplanmasõnda
kullanõlacaktõr (PIN2 kodu gereklidir).

GPRS ile gönderilen
Sayacõ sõfõrlayabilirsi



19

evele ve , fotoğraf çekmek için
s.

 İşlevi

Yakõnlaştõr / uzaklaştõr (Sadece
640×480 resim çözünürlüğü için
geçersizdir).
Pozlama telafisini arttõr/azalt.
Fotoğraf çek
Efekt Ayarõ seçin.
Beyaz Dengesi seçin.
Gecikme Zamanlayõcõ seçin.
Sürekli Çekim seçin
Sahne Modu seçin.
Resim Kalitesi seçin.
Resim Boyutu seçin.
Seçenekler menüsüne erişir.
Önceki menüye geri döner.
Kameradan çõkar ve boş ekrana
döner.
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6. Multimedya

Bu menü ve alt menüleri cep telefonunuzun
multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

Kamera/Video
Bu dahili kamera ile fotoğraflar çekebilir ve video
klipler kaydedebilirsiniz. Kamera, resimleri jpg
formatõnda ve video kliplerini avi formatõnda
kaydeder.   Kameranõn lensi telefonun arkasõndadõr.

Resim ve video çekerken ve bunlarõ kullanõrken
tüm yasalara uyun ve başkalarõnõn özel
yaşamlarõna, hukuki haklarõna ve yerel
geleneklere saygõlõ olun.  

Cihazõnõz 640 x 480 piksele kadar bir resim
çözünürlüğüne sahiptir. Bu malzemelerdeki resim
çözünürlükleri farklõlõklar gösterebilir.
Kamerayõ Çalõştõr
Kameranõn vizörünü açõn,  Menü > Multimedya >
Kamera/Video > Resim seçin.
Aşağõdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşlarõn
fonksiyonlarõnõ açõklar.

Bir resim çekin
1. Resmi çerç

düğmeye ba

Basõlacak tuş

+/-

</>
,/0
1

2

4

5

6

7

8

L

R

)



Multimedya

2. Telefon resmi telefon hafõzasõ veya hafõza

ci seçenek menüsü
de ve kaydettiğinizde, resim
i klasöründe saklanõr. Tüm
sim olarak gösterilir. Bir resim
a basarak görüntüleyin veya
uşuna basarak aşağõdaki

im için özel efekt seçin.
me bir çerçeve ekleyin (Sadece
x160 görüntü çözünürlüğü
).
imler için saklama konumunu
r: Telefon veya Hafõza Kartõ.
 kamera ayarlarõnõ varsayõlan

erlere döndürmek için.

smi görüntüler.

rama stilini Liste  stili veya
atris stili olarak seçin.
çilen resmi  Duvar Kağõdõna,
ran Koruyucuya, MMS'e ve
etooth'a gibi seçeneklere
gular.
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kartõnda Resim  içine kaydeder.  (Lütfen
�Dosyalarõm� bölümüne bakõn.)

3. Görüntü önizleme ekranõnda, L tuşuna
basarak çekmeye devam edin; R tuşuna
basarak resmi silin; , tuşuna basarak resmi
multimedya mesaj olarak gönderin.

Kamera seçenekleri menüsü
Kamera modu aktifken ve resim çekilmeden önce,
kamera ayarlarõnõ değiştirmek için LSeçenekler
tuşuna basabilirsiniz. Resim görüntüleyi

Fotoğraf çektiğiniz
Resim Görüntüleyic
fotoğraflar küçük re
seçin ve , tuşun
LSeçenekler t
seçeneklere erişin:

Seçenekler Tanõm
Resim 
Görüntüleyici

Çekilen önceki fotoğrafõ gösterir. 

Kamera
Ayarlarõ

Telefon kamerasõ için ayarlarõ
değiştirir.

Resim Ayarlarõ Resim Boyutu ve Resim Kalitesi
ayarlarõnõ değiştirir.

Beyaz Dengesi Farklõ konumlar için Beyaz
Dengesi'ni seçer: Oto, Gün õşõğõ,
Tungsten, Flurosan, Bulut veya
Parlaklõk.

Sahne Modu Sahne modunu seçer: Oto veya
Gece.

Efekt Ayarõ Res
Çerçeve Ekle Res

128
için

Saklama Res
seçe

Varsayõlanlarõ
Yükle

Tüm
değ

Görüntüle Re

Tarama Stili Ta
M

Kullan Se
Ek
Blu
uy
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e
õnõ başlatmak için,  ,/0 tuşuna

nda,  ,/0  tuşuna basarak kaydõ
evam edin ,  ,/0 tuşuna basõn. 
urmak için, R tuşuna basõn.

üntüleri Video içine kaydeder. (bkz
� sayfa 34)
leri menüsü

ID ve AMR müzik dosyalarõnõ
nda veya hafõza kartõnda Ses klasörü

Video kayõt modundan çõkar ve boş
ekrana döner.

Tanõm
Video kaydedici için ayarlarõ
değiştirir.
Video kalitesini seçer.
Video için özel efekt seçin.
Saklama konumunu ayarlayõn:
Telefon veya Hafõza Kartõ.
Tüm video kaydedici ayarlarõnõ
varsayõlan değerlere döndürür.
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Video
Video fonksiyonu için,  Menü > Multimedya >
Kamera/Video > Video seçin.
Aşağõdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli
tuşlarõn fonksiyonlarõnõ açõklar.

Video kaydetm
1. Video kayd

basõn. 
2. Kayõt sõrasõ

duraklatõn/d
3. Kaydõ durd

Telefon gör
�Dosyalarõm

Video seçenek

Müzik
MP3, AAC, M
telefon hafõzasõ

Yeniden 
adlandõr 

Seçilen resmi yeniden adlandõrõr.

Sil Seçilen resmi siler.

Tümünü Sil Tüm resimleri siler.

Sõrala Tüm resimleri isim, tip, saat veya
boyuta göre sõralar.

Basõlacak tuş İşlevi
+/- Zoom arttõr/azalt.
</> Pozlama telafisini arttõr/azalt.

,/0 Kaydõ başlat/duraklat.
1 Efekt Ayarõ seçin.
2 Beyaz Dengesi seçin.
4 Gecikme Zamanlayõcõ seçin.

L Seçenekler menüsüne erişir.
R Önceki menüye geri döner.

)

Seçenekler
Video 
Kaydedici Ayarõ

Video Ayarlarõ

Efekt Ayarõ

Saklama

Varsayõlanlarõ 
Yükle



Multimedya

içine kaydedin. Tüm  müzik dosyalarõnõz otomatik a ses seviyelerinde dinleyin.
kli olarak maruz kalmak
ebilir.

 istediğiniz şarkõyõ seçin.
ak için , tuşuna basõn.
yarlamak için, + veya - tuşuna

tmak için, , tuşuna basõn.
aşa sarmak için, < tuşunu basõlõ
rçayõ hõzlõ ileri sarmak için, >
tun. Müziği çalmaya devam
 noktada tuşu bõrakõn.
 geçmek için, > tuşuna basõn.
 başõna geçmek için, < tuşuna

atmak ve müzik çalmaya arka
mek için ) tuşuna basõn.
üzik çalmayõ durdurmak için
una basõn.
nekleri
nde, müzik parçalarõ aşağõdaki

dilebilir:
müzik parçalarõnõ 
.
akta olan müziği kontrol 
 çalma listelerini veya 
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olarak algõlanõr ve varsayõlan parça listesine eklenir.
Müzik kitaplõğõnõzõ oluşturun
PC'nizde müzik dosyalarõ oluşturun
1. PC'de Windows Media Player (veya diğer

müzik yönetim programõnõ) çalõştõrõn.
2. Müzik dosyalarõ eklemek için, soldaki menüden

Medya Kitaplõğõ üstüne tõklayõn ve sonra üstteki
menüden Ekle üstüne tõklayõn.

3. Sol panelden, Tüm Müzik seçin.
Sağ panelde, eklediğiniz tüm müzik dosyalarõ
görüntülenir. 

4. İstediğiniz şekilde düzenlemek için Başlõk,
Sanatçõ, Albüm  üstüne tõklayõn.

PC'den telefonunuza müzik aktarma
1. Telefonunuzda hafõza kartõ takõlõ olduğundan

emin olun (bkz �Mikro-SD kartõ takma�
sayfa 6).

2. Telefonu PC�ye için sağlanmõş olan USB veri
kablosunu kullanõn. Telefonunuzda Toplu Kayõt
seçin. 

3. Müzik dosyalarõnõ PC'den telefon hafõzasõ veya
hafõza kartõndaki Ses klasörüne kopyalayõn.

Müzik parçalarõnõ çalma
Müzik çalarõ açmak için, , tuşuna basõn veya Menü
> Multimedya > Müzik seçin.

Uyarõ! Müziği ort
Yüksek ses süre
işitmenize zarar ver

1. Parça listesinden
2. Çalmaya başlam
3. Ses seviyesini a

basõn.
4. Çalmayõ durakla
5. Geçerli parçayõ b

tutun. Geçerli pa
tuşunu basõlõ tu
etmek istediğiniz

6. Sonraki parçaya
Önceki parçanõn
basõn.

7. Müzik çalarõ kap
planda devam et

8. Arka planda m
) ve L tuş

Müzik çalar seçe
Müzik çalar menüsü
kategorilerde kayde
� Tüm parçalar: tüm 

görüntülemek için
� Çalma listeleri: çalm

etmek, son eklenen
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ik parçalarõnõ rasgele sõra ile çalmak

geçerli şarkõyõ, tüm şarkõlarõ
ya tekrarõ kapatmak için.
olayzõr ayar listesinden bir ses efekti

a � müzik çalarõ kapatmak ve müzik
landa devam etmek için. 
oluştur > Otomatik � Parça listesini
k yenilemek için. 

onu ayarlama
nu ayarlamak için telefonla birlikte
ğõ takmalõsõnõz.
ar: Multimedya > FM radyo içinde, 

ler > Otomatik hafõza'ya basõn. Radyo 
a otomatik olarak başlar. Dokuz 

 radyo istasyonu Kanal Listesi içine 
afõzadaki ilk radyo kanalõ çalmaya 
 Listesi içinden istediğiniz istasyonu 
liyse, yürütme ekranõna dönmek için 
una basõn. 

me ekranõnda, LSeçenekler > 
> Açõk seçerek otomatik arama 
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parçalarõ görüntülemek, en sõk çalõnan parçalarõ 
bulmak ve tüm çalma listelerini görüntülemek 
için.

� Albüm: müzik parçalarõnõ albümlere göre 
görüntülemek için.

� Sanatçõ: müzik parçalarõnõ sanatçõ adõna göre 
görüntülemek için

Diğer seçenekler
Şimdi çalõyor: çalmakta olan parçayõ görüntülemek
için
Müzik parçalarõ için seçenekler
� Çalma listesine ekle: seçilen şarkõyõ sõk 

kullandõğõnõz çalma listesine ekler.
� Sil: seçilen şarkõyõ parça listesinden çõkartmak 

için.
� Bilgi: seçilen şarkõ hakkõnda detaylarõ 

görüntülemek için.
� Ayarlar: müzik çalar ayarlarõnõ değiştirmek için. 

(Daha fazla bilgi için lütfen �Ayarlar� bölümüne 
bakõn)

Ayarlar
BT Stereo Çõkõş > Açõk � bluetooth kulaklõkla müzik
dinlemek için. 
BT Stereo Kulaklõk � kullanõlabilir bluetooth
kulaklõk aramak için.

Karõştõr � müz
için.
Tekrarla � 
tekrarlamak ve
Ekolayzõr � ek
seçmek için.
Arka Plan Çalm
çalmaya arka p
Kitaplõğõ tekrar 
otomatik olara

FM Radyo
Radyo istasy
Radyo istasyo
verilen kulaklõ
� Otomatik ay

LSeçenek
frekansõ aram
taneye kadar
kaydedilir. H
başlar. Kanal
seçin. Gerek
RGeri  tuş
Radyo yürüt
Kanallarõ ara 



Multimedya

fonksiyonunu etkinleştirin. Otomatik ayarlamayõ 6. Yürütme sõrasõnda boş ekrana dönmek için,
n.
dyo çalmayõ durdurmak için
una basõn.

ma
i oluşturmanõzõ ve bunu zil sesi
sağlar.
nda Boş Klasör görüntülenir.
lemek için LEkle  tuşuna

eklemek için.
Si girmek için.
eşim efektini devreden
rmak için.
anõn ayarõnõ yüksek, orta veya
k olarak değiştirmek için.

anõn durumunu yüksek, normal
 düşük olarak değiştirmek

.
poyu değiştirmek için.
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başlatmak için < veya > tuşuna basõn. 
� Manuel ayar: 
İstediğiniz radyo frekansõnõ girmek için 
LSeçenekler > Manuel Giriş'e basõn;
Radyo yürütme ekranõnda, LSeçenekler > 
Kanallarõ ara > Kapalõ seçerek otomatik arama 
fonksiyonunu devre dõşõ bõrakõn. İnce ayar için < 
veya > tuşuna arka arkaya basõn. 

Radyo istasyonu dinleme
1. Menü > Multimedya > FM radyo'ya gidin.

Dinlediğiniz son istasyon çalmaya başlar. 
2. İstediğiniz istasyonu ayarlama (bkz �Radyo

istasyonu ayarlama�).
3. Radyo çalma ekranõnda, LSeçenekler > Kanal

Listesi'ne basarak kaydettiğiniz kanallarõ
görüntüleyin.

4. Radyo yürütme ekranõnda, LSeçenekler'e
basarak yürütme ayarlarõnõ seçin.
Arka Plan Çalma: Multimedya > FM radyo içinden
çõktõğõnõzda radyonun çalmasõ için açõk hale
getirin. Boş ekranda istasyon bilgisi belirir. 
Hoparlör: Hoparlörden radyo dinlemek için açõk
hale getirin.

5. Radyo yürütme ekranõnda veya boş ekranda
radyo yürütmeyi durdurmak veya sürdürmek
için  ,  tuşuna basõn.

) tuşuna basõ
7. Arka planda ra

) ve L tuş

Melodi oluştur
Bu fonksiyon melod
olarak ayarlamanõzõ 
Melodi yoksa, ekra
Yeni bir melodi ek
basabilirsiniz
Tuşlarõn işlevleri

0 Sus 
1 - 7 Do-

8 Titr
çõka

   + veya - Not
düşü

# Not
veya
için

* Tem
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Zil tonunu diğer uygulamalarda
kullanmak için: Gelen arama
tonu, MMS'e veya Bluetooth'a
ayarlayõn. 

E210_TR.book  Page 25  Wednesday, November 12, 2008  10:53 AM
Multimedya

Titreşim efekti nasõl kullanõlõr
Melodinizi zenginleştirmek için titreşim notasõ
eklemek isteyebilirsiniz.
1. Titreşimli nota eklemek için, 8 tuşuna basõn.
2. Titreşimli notayõ devre dõşõ bõrakmak için ,

titreşimli notayõ seçin ve - tuşuna basõn.
Oluşturma sõrasõnda seçenekler menüsü

Melodinin seçenek menüsü

Yürüt Melodiyi çalmak için.

Çalma Hõzõ Melodinin çalma hõzõnõ seçmek
için.

Enstrüman 
Seç Müzik enstrümanõnõ seçmek için.

Kaydet Melodiyi kaydetmek için.

Düzenle Melodiyi düzenlemek için.

Ekle Yeni melodi oluşturmak için.

Yeniden 
adlandõr

Melodiyi yeniden adlandõrmak
için.

Sil Melodiyi silmek için.

Tüm dosyalarõ 
sil Tüm melodileri silmek için.

Kullan
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7. Oyunlar

Oyunlar
Oyunu seçin ve L tuşuna basõn. Belirli bir oyun
ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakõn.

Oyun Ayarlarõ
Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini
açmanõzõ ve kapatmanõzõ sağlar.
BGM, Ses Efektleri veya Oyun Titreşimi seçeneklerini
seçin, ardõndan </> tuşuna basarak Açõk veya Kapalõ
seçeneğini seçin ve onaylamak için L tuşuna
basõn.
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> Metin mesajõ seçeneğini seçin,
ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak
una basõn:

ikten sonra bir sonraki seçeneğe
uşuna basõn:

nden bir mesaj gönderdiğinizde,
�Gönderilmiş� gösterilebilir. Bu
IM kartõnõzda ayarlõ olan SMS

derildiği anlamõna gelir. Fakat

esajõnõzõ daha sonra düzenlemek,
amamlamak ve göndermek üzere
aslak olarak kaydedin.
nceden ayarlanmõş bir mesaj

klenir.
elefon rehberi listesinden bir isim
irin.
elefon rehberi listesinden bir
umara girin.
isteden bir yer imi girin.

Mesaj bir alõcõya gönderilir
Mesaj, bir arama grubundaki tüm
numaralara gönderilir.
Alõcõnõn telefon numarasõnõ girin.
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8. Mesajlar

Bu menü metin mesajlarõ veya multimedya
mesajlarõ göndermenizi ve almanõzõ, gönderdiğiniz
ve aldõğõnõz mesajlarõ yönetmenizi sağlar. Boş
modda, ana menüye girmek için L tuşuna basõn.
Sonra Mesajlar seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek
ve göndermek için L Tamam tuşuna basõn

Mesaj Yaz

Mesaj yazarken * tuşuna uzun basarak T9 giriş
ve multitap arasõnda geçiş yapabilirsiniz. Daha
fazla detay için lütfen �Metin veya sayõ girme�
bölümüne bakõn.

SMS
SMS, Kõsa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak diğer
bir kişiye metin mesajõ göndermenizi sağlar. SMS
menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya
SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj
gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluşturmak ve
göndermek için açõklanan adõmlarõ uygulayõn:

1. Mesaj Yaz 
metni girin 
için  L tuş

Mesajõnõzõ bitird
erişmek için , t

SMS ağõ üzeri
telefonunuzda 
yazõ, mesajõn S
merkezine gön

Taslaklara 
Kaydet

M
t
t

Şablon Kullan Ö
e

İsmi Gir T
g

Numarasõ Gir T
n

Yer imi Ekle L

Telefon Defteri

Grup ile 
Gönder

Telefon 
Numarasõ



Mesajlar

mesajõn alõcõya ulaşõp ulaşmadõğõ hakkõnda

bitirdiğinizde aşağõdaki
ek için L tuşuna basõn:

S�in konusu ayarlanõr.
S�in içeriği düzenlenir.

S gönderilir.
S'inize resim eklemek için
 listesini açõn.

S'inize ses eklemek için ses
sini açõn.
ajõnõza bir dosya (txt, jar vb)
yin.
S'iniz 1'den fazla slayda
pse geçerlidir. Başka bir
ttan önce bir slayt ekleyin.
S'iniz 1'den fazla slayda
pse geçerlidir. Başka bir
ttan sonra bir slayt ekleyin
 iminiz için bir konu ekleyin.

erli MMS'e ön izleme yapõn.
S slaytlarõnõn görüntülenme
sini ayarlayõn. Varsayõlan
r 3 saniyedir.
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herhangi bir bilgi vermez.

MMS
Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj
Servisi) mesajlarõ alabilir ve gönderebilirsiniz.
MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gönderirken, mesajõnõ görebilmesi
için alõcõnõn da MMS özellikli bir telefona sahip
olmasõ gereklidir. MMS oluşturmak ve göndermek
için aşağõda tarif edilen adõmlarõ izleyin:
1. MMS �õ seçin ve şunlarõ girin:

2. Düzenlemeyi 
seçeneklere erişm

Alõcõ Alõcõnõn telefon numarasõnõ veya
E-posta adresini ayarlayõn.

Cc Mesajõn bir kopyasõnõ göndermek
istediğiniz diğer alõcõlarõn telefon
numarasõnõ ve E-posta adresini
girin.

Bcc Mesajõn kopyasõnõ göndermek
istediğiniz alõcõnõn numarasõnõ
veya e-posta adresini ayarlarsõnõz,
Bcc listesindeki alõcõlarõ diğerleri
göremezler.

Konu MM
İçeriği düzenle MM

Bitti MM
Resim Ekle MM

resim
Ses Ekle MM

liste
Ek Ekle Mes

ekle
Önce Slayt 
Ekle

MM
sahi
slay

Sonra Slayt 
Ekle 

MM
sahi
slay

Yer İmi Metni 
Ekle

Yer

Önizleme Geç
Slayt Süresi MM

süre
değe
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Gelen kutusundaki tüm mesajlarõ
siler.
Gönderenin numarasõ veya
mesajda yer alan numara alõnarak
SIM kartõna veya telefona
kaydedilir, ya da aranõr.
Web sitesine bağlanmak için
mesaj içerisindeki URL�yi alõr.
Telefon/SIM'e kopyala: SIM/
telefonda kayõtlõ seçilmiş mesajõ
telefon/SIM kopyalar. 
Telefon/SIM'e taşõ: SIM/telefonda
kayõtlõ seçilmiş mesajõ telefon/
SIM taşõr. 
Tüm Metin Mesajlarõnõ Kopyala:
SIM/telefonda kayõtlõ tüm
mesajlarõ telefon/SIM kopyalar. 
Tüm Metin Mesajlarõnõ Taşõ: SIM/
telefonda kayõtlõ tüm mesajlarõ
telefon/SIM taşõr. 
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3. Bitirdikten sonra, Bitti seçin ve sonraki seçeneğe
geçmek için L tuşuna basõn:

Gelen kutusu
Bu menü aldõğõnõz SMS/MMS mesajlarõnõ
okumanõzõ sağlar. Mesajlar liste şeklinde
görüntülenir. 
Bir SMS görüntülendiğinde okumak için , tuşuna
basõn, daha sonra yanõtlamak için , tuşuna veya şu
seçeneklere erişmek için LSeçenekler tuşuna
basõn:

Sadece Gönder Sadece MMS gönderilir.
Kaydet ve 
Gönder

MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara 
Kaydet

MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Şablon olarak 
kaydet

MMS�i multimedya şablon olarak
kaydet.

Gönderme 
Seçenekleri

Geçerlilik süresi, Teslim raporu,
Okundu raporu, Öncelik ayarlayõn.

Çõkõş Çõkõş

İlet Seçilen mesaj iletilir.
Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil

Numara Kullan

URL kullan

Gelişmiş



Mesajlar

Bir MMS  gösterilirken, mesajõ okumak için L

MMS�in gönderimi başarõsõz
lmiş�na kaydedilir.
de, mesajõ okumak için L
õndan şu seçeneklere ulaşmak
er tuşuna basõn: İlet, Düzenle,
arayõ Kullan, URL�yi Kullan ve
�e Kopyala/Taşõ ve Tüm Metin
şõ).
de, mesajõ okumak için L
õndan şu seçeneklere ulaşmak
r tuşuna basõn: Görüntüle, İlet,
Sil, Özellikler, Nesne Kaydet ve

in Gelen Kutusu bölümüne

erenin numarasõ veya
jda yer alan numara alõnarak

kartõna veya telefona
edilir, ya da aranõr.
atik moda geri dönmek için:
 daha sonra sürekli slayt
 olarak gösterilir.
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veya , tuşlarõna, ardõndan aşağõdaki seçeneklere
ulaşmak için ise LSeçenekler tuşuna basõn

Gönderilen
Eğer bir SMS veya 
olursa, mesaj Gönderi
Bir SMS�i seçtiğiniz
veya , tuşlarõna, ard
için ise LSeçenekl
Sil, Tümünü Sil, Num
Gelişmiş (Telefon�a/SIM
Mesajlarõnõ Kopyala/Ta
Bir MMS�i seçtiğiniz
veya , tuşlarõna, ard
için ise LSeçenekle
Düzenle, Sil, Tümünü 
Detaylarõ Kullan.
Daha fazla bilgi iç
bakabilirsiniz.

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

Cevapla Göndereni MMS ile yanõtlamak
için.

SMS ile 
Cevapla

Göndereni SMS ile yanõtlamak
için.

Tümünü 
Cevapla

Tüm gönderenleri MMS ile
yanõtlamak için.

İlet Seçilen mesaj iletilir.
Düzenle Seçili MMS düzenlenir.
Sil Seçilen MMS�i siler.
Tümünü Sil Seçilen MMS�in detaylarõnõ

kontrol etmek için.
Özellikler Mevcut kaydõrõcõdaki görüntü

veya sesi alarak telefona veya
hafõza kartõna kaydetmek için.

Detaylarõ Kulan Gönd
mesa
SIM 
kayd

Görüntüle Otom
MMS
show
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iğinizde, mesajõ okumak için L
, ardõndan şu seçeneklere ulaşmak
nekler tuşuna basõn: Görüntüle, İlet,
ünü Sil, Özellikler, Nesne Kaydet ve

gi için Gelen Kutusu bölümüne

kullandõğõnõz 10 adede kadar SMS'i
ar MMS'i önceden hazõrlamanõzõ
çtiğinizde aşağõdaki seçeneklere
 tuşuna basabilirsiniz:

de aşağõdaki seçeneklere girmek
basabilirsiniz:

Seçili önceden ayarlanmõş mesajõ
düzenleme.
Seçilen önceden ayarlanmõş bir
mesajõ silersiniz.
Yeni mesaj oluşturma.

Şablonu görüntüler.
Şablonu düzenler.
MMS�i gönderen, konusu ve
boyutu görüntülenir.
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Giden kutusu
Eğer bir SMS veya MMS�in gönderimi başarõsõz
olursa, mesaj Giden kutusu�na kaydedilir.
Bir SMS�i seçtiğinizde, mesajõ okumak için L
veya , tuşlarõna, ardõndan şu seçeneklere ulaşmak
için ise LSeçenekler tuşuna basõn: Tekrar Gönder,
İlet, Sil, Tümünü Sil, Numarayõ Kullan, URL�yi Kullan ve
Gelişmiş (Telefon�a/SIM�e Kopyala/Taşõ ve Tüm Metin
Mesajlarõnõ Kopyala/Taşõ).
Bir MMS�i seçtiğinizde, mesajõ okumak için L
veya , tuşlarõna, ardõndan şu seçeneklere ulaşmak
için ise LSeçenekler tuşuna basõn: Görüntüle, İlet,
Düzenle, Sil, Tümünü Sil, Özellikler, Nesne Kaydet ve
Detaylarõ Kullan.
Daha fazla bilgi için Gelen Kutusu bölümüne
bakabilirsiniz.

Taslaklar
Eğer bir mesaj oluşturduktan sonra Taslaklara Kaydet
tuşuna basarsanõz, mesaj Taslaklar�a kaydedilir.
Bir SMS�i seçtiğinizde, mesajõ okumak için L
veya , tuşlarõna, ardõndan şu seçeneklere ulaşmak
için ise LSeçenekler tuşuna basõn: Tekrar Gönder,
İlet, Sil, Tümünü Sil, Numarayõ Kullan, URL�yi Kullan ve
Gelişmiş (Telefon�a/SIM�e Kopyala/Taşõ ve Tüm Metin
Mesajlarõnõ Kopyala/Taşõ).

Bir MMS�i seçt
veya , tuşlarõna
için ise LSeçe
Düzenle, Sil, Tüm
Detaylarõ Kullan.
Daha fazla bil
bakabilirsiniz.

Şablon
Bu menü, en sõk 
ve 5 adede kad
sağlar. SMS se
girmek için L

MMS seçtiğiniz
için L tuşuna 

İlet

Sil

Mesaj Yaz

Görüntüle

Mesaj Yaz

Özellikler
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Yayõn Mesajlarõ Mesaj Ayarlarõ
S ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza
 MMS seçin. SMS seçtiğinizde

re girebilirsiniz:

şağõdaki seçeneklere girin:
ncel profilin adõnõ
zenleyebilirsiniz.
rsayõlan SMS merkezinizi

çin. SIM kartõnõzda bu hizmet
llanõlamõyorsa, SMS merkezi
maranõzõ girmeniz
rekecektir.
esajõnõzõn SMS merkezinde
klanacağõ sürenin uzunluğunu
çersiniz. Bu alõcõ şebekeye
ğlõ değilken kullanõşlõdõr (bu
zden mesajõnõzõ o anda
mõyordur).

 özellik aboneliğe bağlõdõr.

nderilen mesajlarõn formatõnõ
çersiniz. Bu seçenek şebekeye
ğlõdõr.
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Yayõn mesajlarõ, bir mobil telefon kullanõcõ grubuna
gönderilen genel mesajlardõr. Bu mesajlar kodlu
kanallar üzerinden yayõnlanõr. Genelde, bir yayõn
kanalõ tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal
numaralarõnõn listesini almak ve yayõn bilgilerini
edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantõ kurun.
Alma Modu
Bu menü, yayõn mesajlarõnõn alõnõp alõnmayacağõnõ
ayarlamanõzõ sağlar. Açõk seçiliyken, yayõn mesajlarõnõ
alabilirsiniz. Kapalõ�yõ seçtiğinizde ise, yayõn
mesajlarõnõ alamazsõnõz. 
Mesaj Oku
Bu menü, alma modunu etkinleştirdikten sonra
yayõn mesajlarõnõ okumanõzõ sağlar.
Diller
Bu menü, yayõn mesajlarõnõn alõnõp alõnmayacağõnõ
ayarlamanõzõ sağlar.
Kanal Ayarlarõ
Kanal ayarlarõna ulaşmak için L�ye basõn. Ayrõca
kanallar için Seç, Ekle, Düzenle veya Sil seçenekleri
de sunulmaktadõr.

Bu menü SMS/MM
izin verir. SMS veya
aşağõdaki seçenekle
Profil Ayarlarõ
Bir profil seçin ve a
Profil Adõ Gü

dü
SC Adresi Va

se
ku
nu
ge

Geçerli Periyod M
sa
se
ba
yü
ala

Bu

Mesaj Tipi Gö
se
ba
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kart ve telefonda saklanan 
unu gösterebilir.

õnan mesajlarõn sayõsõnõ gösterir.
MMS göndermek veya almak için
dõrmalarõ yapmanõzõ sağlar:
turma Modu, Resim Yeniden

yutlama, Otomatik İmza ve İmza
zenle ayarlar.

S göndermek için Geçerlilik
esi, Teslim raporu, Okuma raporu,
celik, Slay Süresi ve İletim zamanõ
eneklerini ayarlayabilirsiniz.
S almak için Ev şebekesi, Dolaşõm,

uma Raporu ve Teslim Raporu
eneklerini ayarlayabilirsiniz.

S veya eposta mesajlarõnõ filtre
ek istediğiniz kişiler için Anonim

 Reklam seçeneklerini ayarlayõn.
beke yapõlandõrmasõ ayarlanõr. Daha
la bilgi için lütfen şebeke
layõcõnõzla temasa geçin.
S hafõza durumu görüntülenir.
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Ortak Ayarlar

Tercih Edilen Saklama
Mesajlarõnõzõ Telefon veya SIM'e kaydetmeyi
seçebilirsiniz. 
Gönder ve ayarlarõ kaydet
Bu seçenek Açõk, iken gönderilen SMS otomatik
olarak Gönderilmiş�na kaydedilir.
Tercih Edilen Taşõyõcõ
Bu seçenek tercih edilen aktarõm modunu
ayarlamanõzõ sağlar. Tercih Edilen GPRS, Tercih Edilen
GSM veya Sadece GSM seçebilirsiniz. Daha fazla
bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danõşõn.

Hafõza Durumu
Bu seçenek SIM 
mesajlarõn durum
SMS Sayaç
Gönderilen ve al
MMS seçmeniz, 
aşağõdaki yapõlan

Teslim Raporu Açõk olarak ayarlanmõşsa, alõcõnõz
SMS�i aldõğõnda size kõsa mesaj ile
haber verilecektir. Bu özellik
aboneliğe bağlõdõr.

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

Oluştur Olu
Bo
Dü

Gönder MM
sür
Ön
seç

Al MM
Ok
seç

Filtre MM
etm
ve

Sunucu 
Profili

Şe
faz
sağ

Hafõza 
Durumu

MM



Dosyalarõm

ekranõnõn üst sağ köşesi
a belleğini gösterir. Dosya
osya veya klasör seçtiğinizde,
sya/klasörün tarih ve boyutu

çilen dosya başka bir klasöre
pyalanõr.
çilen dosya başka bir klasöre
õnõr.
çilen ses dosyasõnõ siler.

asördeki tüm dosyalar silinir.

çilen ses dosyasõnõ yeniden
landõr.
çilen ses dosyasõ ile ilgili
taylõ bilgi gösterir.
s dosyalarõnõ ve klasörleri
mle, Tiple, Süreyle, Boyutla
alayin veya Hiçbiri�ni seçin. 
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9. Dosyalarõm

Bu menü dosyalarõ farklõ klasörlere kaydederek
(Resimler, Videolar, Sesler, Diğerleri) telefonunuzdaki
ve hafõza kartõnõzdaki dosyalarõn daha verimli
yönetilmesini sağlar. İlaveten Hafõza durumu
seçeneği ile, telefonunuz ve hafõza kartõnõzla ilgili
bilgiler edinebilirsiniz, örneğin kullanõlan hafõza
miktarõ, kullanõlan hafõza yüzdesi ve toplam hafõza
miktarõ.
Aşağõdaki klasörlere erişmek için , tuşuna basõn:

Audio
Menüye erişmek için , tuşuna basõn, daha sonra
ses dosyasõnõ dinlemek için , tuşuna basabilirsiniz
veya L tuşuna basarak şu seçeneklere
ulaşabilirsiniz:

Dosya yöneticisi 
kullanõlan saklam
yöneticisinde bir d
sağ üst köşede do
görüntülenir.

Gönder Seçili ses dosyasõnõ  bluetooth
veya MMS ile gönderir.

Gelen arama 
tonu olarak ata 

Seçili ses dosyasõnõ gelen arama
tonu olarak ayarla.

Kopyala Se
ko

Taşõ Se
taş

Sil Se
Tüm Dosyalarõ 
Sil Kl

Yeniden adlandõr Se
ad

Detay Se
de

Sõrala Se
Isi
sir
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k için , tuşuna basõn, daha sonra
lemek için , tuşuna basabilirsiniz

uşuna basarak şu seçeneklere

Resimleri ve klasörleri Isimle,
Tiple, Süreyle, Boyutla siralayin
veya Hiçbiri�ni seçin. 

Seçili videoyu dosyasõnõ
bluetooth veya MMS ile
gönderir.
Seçilen dosya başka bir klasöre
kopyalanõr.
Seçilen dosya başka bir klasöre
taşõnõr.
Seçilen videoyu siler.

Klasördeki tüm dosyalar silinir.

r Seçilen ses dosyasõnõ yeniden
adlandõr.
Seçilen videonun detaylõ bilgisini
gösterir.
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Resimler
Menüye erişmek için , tuşuna basõn, daha sonra
resmi görüntülemek için , tuşuna basabilirsiniz
veya L tuşuna basarak şu seçeneklere
ulaşabilirsiniz:  Videolar

Menüye erişme
videoyu görüntü
veya L t
ulaşabilirsiniz:

Gönder Seçili resim dosyasõnõ  bluetooth
veya MMS ile gönderir.

Kullan Seçili resmi ekran koruyucu veya
duvar kağõdõ olarak kaydedin.

Kopyala Seçilen dosya başka bir klasöre
kopyalanõr.

Taşõ Seçilen dosya başka bir klasöre
taşõnõr.

Sil Seçilen resmi siler.
Tüm Dosyalarõ 
Sil Klasördeki tüm dosyalar silinir.

Yeniden adlandõr Seçilen ses dosyasõnõ yeniden
adlandõr.

Detay Seçilen resmin detaylõ bilgisini
gösterir.

Sõrala

Gönder

Kopyala

Taşõ

Sil

Tüm Dosyalarõ 
Sil

Yeniden adlandõ

Detay



Dosyalarõm
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Telefonunuz sadece kendi kamerasõ ile
kaydedilmiş avi formatõndaki video klipleri
oynatabilir. 

Diğerleri
Bu menü telefonunuzda veya hafõza kartõnõzda
diğer dosya biçimlerini saklamanõza izin verir.

Sõrala Videolarõ ve klasörleri Isimle,
Tiple, Süreyle, Boyutla siralayin
veya Hiçbiri�ni seçin. 
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 son gezdiğiniz web sitelerini
e izin verir.

�de gezinmek için web ayarlarõnõ
a izin verir. Telefonunuz belirli bir
ünün ayar parametreleri ile önceden

olabilir. Eğer bir şebeke
abonesiyseniz, tarayõcõnõzõ

aşlayabilirsiniz. Aksi takdirde,
 yapõlandõrmanõz gereklidir. 

eçilen yer iminin web sayfasõna
rişir.
eçilen yer imini düzenler.
eçilen yer imini gönderin.
eçilen yer imini siler.
üm yer imlerini siler
eni yer imi oluşturmak için başlõk
e URL girin.
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10. Tarayõcõ

Bu seçenek internete erişmenize izin verir.
Telefonunuzda çeşitli internet erişim modlarõ
önceden yapõlandõrõlmõştõr. Erişim modunu
aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye
başlayabilirsiniz.

WAP
Ana sayfa
Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirisiniz.
Internete WAP tarayõcõ ile eriştiğinizde ilk olarak
seçtiğiniz erişim modunun ana sayfasõ görüntülenir.
Adres gir
Web adresini girin ve web sitesine bağlantõyõ 
onaylayõn.
Yer imleri
URL�yi telefonunuzda yer imi olarak
kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişmek için L Seçenekler  tuşuna basõn:

Geçmiş
Bu menü en
görüntülemeniz
Ayarlar
Bu menü web
yapõlandõrmanõz
şebeke operatör
yapõlandõrõlmõş 
operatörünün 
kullanmaya b
ayarlarõ yeniden

Git S
e

Düzenle S
Gönder S
Sil S
Tümünü sil T
Yer İmi Ekle Y

v



Tarayõcõ

zleri devreye alabilir, devreden
abilir ve temizleyebilirsiniz.
z bir web sitesini gezerken
õcõnõza gönderilen bilgidir. 
s mesaj ayarlarõnõ devreye
nõzõ veya devreden çõkarmanõzõ
r.
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Philips yapõlandõrmalar üzerinde siz veya şebeke
operatörü tarafõndan yapõlacak değişikliklerin
sonuçlarõ hakkõnda uyarõ yapmakla yükümlü
değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En
güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze
danõşõn.

Web ayarlarõ için aşağõdaki seçenekler mevcuttur:
Profil 
Düzenle

O sõrada seçili profilin
yapõlandõrmasõnda değişiklik
yapmanõzõ sağlar.

Tarayõcõ 
seçenekleri

Zaman Aşõmõ'nõ ayarlama ve Resimleri
göster fonksiyonunu devreye alma
veya devreden çõkarma gibi tarayõcõ
parametrelerini yapõlandõrmanõzõ
sağlar.

Önbelleği sil Ön belleği devreye alabilir,
devreden çõkarabilir veya
temizleyebilirsiniz. 

Çerezleri 
Temizle

Çere
çõkar
Çere
taray

Push 
Etkinleştir

Servi
alma
sağla
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den bir isim seçin ve numarayõ
 ( tuşuna basõn veya aşağõdaki
girmek için L Seçenekler tuşuna

den bir isim seçin ve , tuşuna
i detaylarõnõ görüntüleyin. Seçili
virmek içim ( veya , tuşuna basõn

seçenekler tuşuna basarak şu
ulaşõn:

Sil
nder SIM/Telefona Kopyala

SIM/Telefona Taşõ

ğer kişi telefonda kayõtlõysa,
işinin Cep numarasõnõ, Ev
umarasõnõ, Şirket adõnõ, Eposta
dresini, Ofis numarasõnõ, Faks
umarasõnõ, Doğum gününü, Web
RL�sini ve Addres�ini
kleyebilirsiniz.

, /, . vb semboller için 1 tuşuna
asõn

işinin ismini düzenler.
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11. Telefon Defteri

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanõr:
SIM telefon defteri veya telefonun telefon defteri
(kaydedebileceğiniz kişi sayõsõ kart kapasitesine
bağlõdõr). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş
olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Yeni kişi
1. Ana menüden Telefon Defteri'ne girin ve Yeni

Giriş Ekle seçin. Kaydetme konumunu seçin ve
L tuşuna basõn.

2. Eğer SIM�e seçmek isterseniz, İsim ve Numara
girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra L
tuşuna basõn. Telefon numarasõnõ girdikten
sonra Evet�i seçmek için L tuşuna basõn.  

3. Eğer Telefona seçerseniz, işlem yukarõdaki ile aynõ
olacaktõr.

Hõzlõ Arama
Kişi listesine erişmek için boş moddayken - tuşuna
basõn ve aramak istediğiniz harfe karşõlõk gelen tuşa
basõn (örn. V harfi için 8 tuşuna üç kez basõn). Bu
harf ile başlayan ilk kayõt listede seçilir.

1. Kişi listesin
aramak için
seçeneklere 
basõn:

2. Kişi listesin
basarak kiş
numarayõ çe
veya L 
seçeneklere 

Yeni Kişi
Mesaj Gö
Ara
IP arama

Detay ekle E
k
n
a
n
U
e

@
b

İsim düzenle K



Telefon Defteri

numaranõzõ ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye

kreter sunucu numarasõnõ
esli postalarõnõzõ dinlemenizi
dõğõnõzda, şebeke operatörünüz
saj gönderir.
z tarafõndan sağlanan iki adet
umarasõ girebilirsiniz. Bir sesli

n ve aşağõdaki seçeneklere
 basn:

una uzun basarak telesekreter
r şekilde ulaşabilirsiniz.

rasõ ülkenizdeki acil durum
r çok durumda, SIM kartõnõzõ
 kodunuzu girmemiş olsanõz da
ilirsiniz.

ze bağlõ olarak, SIM kartõnõzõ
urum aramasõ yapabilirsiniz. 

Alan Kişinin alanõnõ düzenler.

esekreter sunucu numarasõ
enlenir.

li posta alõnõr.

E210_TR.book  Page 40  Wednesday, November 12, 2008  10:53 AM
40

Grubu görüntüle
Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için
telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasõnõ sağlar.
1. Ana menüden Telefon Defteri'ni seçin ve Arayan

Grubu seçin.
2. Grubu seçin ve L tuşuna basõn.
3. Ayarlarõnõ değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.
Aşağõdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Özel numaralar
Kendi Numaram
Kendi numaram seçeneği size ait telefon numarasõnõ
içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu

ederiz.
Sesli posta
Bu menü telese
ayarlamanõzõ ve s
sağlar. Sesli posta al
telefonunuza bir me
Şebeke operatörünü
telesekreter sunucu n
posta kutusu seçi
ulaşmak için L ye

Boş modda 1 tuş
sunucusuna hõzlõ bi

SOS Numarasõ
Acil durum numa
servislerini arar. Bi
takmamõş veya PIN
bu numarayõ arayab

Şebeke operatörünü
takmadan bile acil d

düzenle 

Alan sil Seçilen alanõ siler.

Grup adõ Grup ismini ayarla.
Zil tipi Arayan grubundaki kişilerden arama

geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.
Resim Arayan grubundaki kişilerden arama

geldiğinde ekranda görüntülenecek
simgeyi ayarlar.

Üye Listesi Arayan grubuna üye ekler veya
çõkartõr.

Düzenle Tel
düz

Telesekretere
bağlan Ses
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telefonun telefon rehberindeki tüm
için Tüm kisileri SIM�den sil veya Tüm
 sil seçin.

veya telefondaki tüm girişleri
 önce bir şifre girmeniz gereklidir.

e 1122 dr.

u
kayõtlõ olan toplam kişi sayõsõnõ ve
m hafõzayõ gösterir.
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Servis Arama Numarasõ
Bu hizmet şebeke sağlayõcõnõz tarafõndan sağlanõr.
Bu fonksiyon hakkõnda daha fazla bilgi için lütfen
şebeke operatörünüzle görüşün.

Gelişmiş
Kişi listesinden seç
SIM Kisileri, Telefon Kisileri veya SIM+Telefon kisilerini
seçerek kisiler listesini görüntüleyebilirsinizt.
SIM'e kopyala
Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta
kopyalayabilirsiniz.
Ana menüde Telefon Defteri�i seçin ve daha sonra
Gelişmiş > Tümünü SIM�e kopyala seçin ve L
tuşuna basõn.
Telefona kopyala
SIM kartõnõzdaki tüm kişileri telefonunuzdaki karta
kopyalayabilirsiniz.
Ana menüde Telefon Defteri�i seçin ve daha sonra
Gelişmiş > Tümünü telefona kopyala seçin ve L
tuşuna basõn.

Telefon numarasõ girişlerini cep telefonunuzdan
SIM kartõnõza kopyaladõğõnõzda, sadece isimler ve
telefon numaralarõ kopyalanõr.

Tümünü Sil
SIM kart veya 
girişleri silmek 
kişileri telefondan

SIM karttaki 
silebilmeniz için
Varsayõlan şifr

Hafõza durum
Her bir kişide 
kullanõlan topla



Ayarlar

ü metinleri için dil seçmenizi
 gezinmek için + veya -  tuşuna
 L tuşuna basõn.
kõmõ Kilidi

mõnõzõ otomatik kilitlemenizi
yar Kapalõ şeklindedir.
lenmesi için geçmesi gereken
 onaylamak için L tuşuna

hberinizde kayõtlõ bulunan bir
anõzõ sağlar. En fazla 8 hõzlõ

dedebilirsiniz, sayõ tuşuna uzun

menü telefonunuzun otomatik
k açõlacağõ ve kapanacağõ saati

lamanõzõ sağlar.
m: Etkin (ayarõ etkinleştirir)
 Devre dõşõ (ayarõ devre dõşõ
õr) olarak ayarlayabilirsiniz.
Açõk/Kapalõ: Gücün belirli bir
e açõlmasõnõ veya kapanmasõnõ
 edebilirsiniz.

: Tuş takõmõnõ kullanarak saati
ilirsiniz.
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12. Ayarlar

Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek
için ayarlarõ değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik,
arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarõ
Saat ve Tarih
Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile saati ve tarihi
ayarlamanõzõ sağlar. Aşağõdakileri ayarlayabilirsiniz: Dil

Bu menü tüm men
sağlar. Dil listesinde
basõn ve seçmek için
Otomatik Tuş Ta
Bu menü tuş takõ
sağlar. Varsayõlan a
Tuş takõmõnõn kilit
süreyi belirleyin ve
basõn.
Hõzlõ Arama
Bu menü, telefon re
numarayõ hõzlõ aram
arama numarasõ kay

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.
Saat/Tarih 
Ayarla

Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile
tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla Saat Biçimi ve Tarih Biçimi ayarlanõr.

Prog. Güç Açõk/
Kapalõ

Bu 
olara
ayar
Duru
veya
bõrak
Güç 
saatt
talep
Saat
gireb
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ik Görüntüles

ana ekranõn fon resmini
iz. Önceden tanõmlõ resimlerden
Sistem seçin veya indirdiğiniz

mek için Kullanõcõ Tanõmlõ seçin.
ucu
u durumunu ve bekleme süresini
Ayarlar seçin. Seç içine girerek Sistem
nõmlõ seçin. Bu fonksiyonun işlevi
e aynõdõr.
tma
 Aydõnlatmanõn Saat ve Parlaklõk
õzõ sağlar.
t Göster
nda tarih ve saati göstermek veya
çin bu seçeneği Açõk veya Kapalõ
.

ayolu devre dõşõ bõrakmak. Kõsayolu
redõşõ bõrakmak için bu seçeneğe bir
iyeliğine basabilirsiniz. 

sayollarõn sõrasõnõ değiştirmek.
neğin, listedeki ilk kõsayolu üçüncü
aya alabilirsiniz.
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bastõğõnõzda o tuşa ait telefon numarasõ aranõr.
Bunun için Hõzlõ Arama Etkin ve Numara Ayarla
seçeneklerini ayarlamanõz gereklidir.
Atanmõş tuşlar
Boş modda, gezinti tuşlarõna basarak önceden
ayarlanmõş bazõ fonksiyonlara hõzlõ bir şekilde
ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmõş
fonksiyonlarõ ihtiyacõnõza göre değiştirmenize izin
verir.
Otomatik tarih ve saat güncellemesi
Bu seçeneği Açõk veya Kapalõ yaparak tarih ve saati
otomatik olarak güncellemeyi ayarlayõn.
Kõsayollar
Bu menü önceden ayarlanmõş 10 menü öğesini hõzlõ
şekilde girmenizi sağlar. Bu kõsayollarõ
ihtiyaçlarõnõza göre değiştirebilirsiniz.
Kõsayollar menüsüne erişmek için boş moddayken <
tuşuna basõn. Aşağõdaki seçeneklere erişmek için
L Seçenekler tuşuna basõn:

Karakterist
Duvar kağõdõ
Boş modda 
ayarlayabilirsin
seçmek için 
resimlerden seç
Ekran Koruy
Ekran koruyuc
ayarlamak için 
veya Kullanõcõ Ta
Duvar Kağõdõ il
LCD Aydõnla
Bu menü LCD
ayarõnõ yapman
Tarih ve Saa
Bekleme modu
göstermemek i
olarak ayarlayõn

Ekle Yeni bir kõsayol eklemek.
Düzenle Varolan bir kõsayolu düzenlemek.
Sil Varolan bir kõsayolu silmek.
Tümünü Sil Bütün kõsayollarõ silmek.

Devre Dõşõ Kõs
dev
san

Sõrasõnõ 
Değiştir

Kõ
Ör
sõr



Ayarlar

Kendi numaramõ göster ndaki �Otomatik� seçeneği
Kulaklõk Modundayken

klõk modunun aktif olmasõ
õ telefona taktõğõnõzda kulaklõk
ak aktifleşir.

arak, Şebeke Ayarlõ, Kimlik Gizle
seçeneklerinden birini seçmek
i aradõğõnõz kişiye gösterebilir
yebilirsiniz.

a Bekletme fonksiyonu için
 dõşõ ayarlarõnõ sunar. Bu seçenek
üşmeniz devam ederken biri sizi
 bip sesi duyarsõnõz. Bu seçenek
elefonunuz herhangi bir uyarõ
a kişi meşgul sesi duyacaktõr.
seçeneğini etkinleştirdiyseniz,
fona yönlendirilecektir. Arama

in durumunu kontrol etmek için
in.
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Kullanõcõ numarasõnõ gösterip göstermemeyi seçin.
Bu seçeneği Açõk  veya  Kapalõ olarak
ayarlayabilirsiniz.
Operatör İsmi Görüntüle
Bekleme modunda şebeke operatörünün adõnõ
göstermek veya göstermemek için bu seçeneği Açõk
veya  Kapalõ olarak ayarlayõn.
Karşõlama Metni
Açõk veya Kapalõ olarak ayarlayõn ve telefonun
karşõlama metnini düzenleyin.

Profiller
Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar
için farklõ ortamlara uygun şekilde
uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarõ tipi, zip tipi, zil
sesi yüksekliği, cevaplama modu, zil tipi ve ekstra
ton gibi ayarlarõ düzenlemenizi sağlar.
Genel, Toplantõ, Açõk Hava, İç Mekan, Kulaklõk veya
Bluetooth seçin, daha sonra çalõştõrmak için , tuşuna
basõn veya Ton Ayarõ, Ses, Uyarõ Tipi, Zil Tipi, Ekstra
Ton ve Cevaplama Modu ayarlamak için L
Düzenle.

Cevaplama Modu
telefon sadece 
kullanõlabilir. Kula
gerekmez. Kulaklõğ
modu otomatik olar

Arama Ayarõ
Arayanõn kimliği
Şebekenize bağlõ ol
veya Kimlik Gönder 
suretiyle kimliğiniz
veya o kişiden gizle
Bekleyen Arama
Bu seçenek, Aram
Aktifleştir veya Devre
aktif olduğunda, gör
aramaya çalõştõğõnda
devrede değilken, t
vermeyecek ve aray
Meşgulse Yönlendir 
arama başka bir tele
Bekletme seçeneğin
Sorgu Durumu�yõ seç
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elesekretere yönlendirmeden önce,
maranõzõ girmeniz gerekir. Bu
e bağlõdõr.
leme

kullanõmõnõ belirli aramalar ile
ğlar. Bu Aranan Numaralar (Tüm
lararasõ Aramalar  veya Kendi
 Yapõlan Dõşõnda Tüm Uluslararasõ

ya Gelen Aramalar (Tüm Aramalar  ya
İken) için uygulanabilir. Her iki
nü İptal Et  seçeneği tüm aramalara
gulanõr. Engelleme Şifresi Değiştir
esini değiştirmenizi sağlar. Sorgu
ği bir arama tipinin engellenip

ni görmenizi sağlar.

ke bağõmlõdõr ve servis sağlayõcõnõz
anan özel arama engelleme şifresi

lama
a arasõnda geçiş yapmanõzõ sağlar.

i Hatõrlatõcõ
onun belirli süreden son bipleyip
i belirlemenizi sağlar. Kapalõ (bip
ek (1 ile 3000 saniye arasõnda bir
efonun bip sesini çõkartacağõ süre)
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Arama Yönlendirme
Gelen aramalarõ telesekretere veya başka bir
numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon
rehberinde olsun veya olmasõn).

Aktifleştir  seçin ve aramalarõnõzõn iletileceği
numarayõ girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin
durumunu kontrol etmek için Sorgu Durumu seçin.

Aramalarõnõzõ t
telesekreter nu
özellik aboneliğ
Arama Engel
Telefonunuzun 
sõnõrlamanõzõ sa
Aramalar, Ulus
Ülkendeki PLMN
Aramalar) ve/ve
da Dolaşõmda 
durumda, Tümü
bir seferde uy
engelleme şifr
Durumu seçene
engellenmediği

Bu özellik şebe
tarafõndan sağl
gerektirir.

Hat anahtar
Bu menü 2 aram
Arama Süres
Bu menü telef
biplemeyeceğin
sesi çõkmaz), T
değer seçin, tel

Tüm Sesli 
Aramalarõ 
Yönlendir

Tüm gelen aramalar yönlendirilir.
Bu seçeneği seçerseniz, devre dõşõ
bõrakana kadar hiçbir arama
alamazsõnõz.

Ulaşõlamõyorsa 
Yönlendir

Telefonunuz kapalõyken veya
kapsama alanõ dõşõndayken gelen
aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa 
Yönlendir

Bir aramaya cevap vermediğinizde
arama yönlendirilir.

Meşgulse 
Yönlendir

Görüşme yaparken gelen aramalar
yönlendirilir

Tüm Veri 
Aramalarõnõ 
Yönlendir

Tüm veri aramalarõ yönlendirilir.

Tüm 
Yönlendirmeler 
İptal

Tüm yönlendirme seçeneklerini
iptal eder.



Ayarlar

veya Periyodik seçin (30 ile 60 saniye arasõnda bir IP numarasõ
mak amacõyla IP numarasõ
leştirmek için. Bu fonksiyon
ekenize bağlõdõr. Yapõlandõrma
eratörünüze danõşõn.

grubu ve IP numarasõ
liğinize ve şebekenize bağlõdõr.

e SMSleri reddedilecek kişileri
ktifleştirmek veya devre dõşõ
çebilirsiniz. Karşõlõk gelen
eklemek için Kara Liste

irin ve kaydederek onaylayõn

, Arama listesi ve SMS Gelen
udan isim ekleyemezsiniz.

tooth kablosuz bağlantõyõ
 10 metre mesafe içerisindeki

bağlanabilir. Bluetooth bağlantõ
ktronik cihazlar gibi engellerin
 kalabilir.
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değer seçin, bu telefonun bip sesini çõkartacağõ
periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin
sonunda bip sesi çõkartacaktõr).
Arama Süresi Ekranõ
Bu menü arama sõrasõnda arama süresinin gösterilip
gösterilmeyeceğini belirler.
Otomatik Tekrar Arama
Eğer yaptõğõnõz arama cevaplanmazsa, telefonunuz
belirli aralõklarla bu numarayõ otomatik olarak
tekrar arar. Otomatik tekrar aramayõ iptal etmek için
)  veya R  tuşuna basõn.
Kapalõ Kullanõcõ Grubu
Bu menü, şebeke tarafõndan yapõlabilecek olan, bir
kullanõcõ grubunun giden ve gelen arama
kõsõtlamayõ sağlayabileceğiniz bir şebeke özelliği
servisidir (örneğin, sadece gruptaki numaralarõ
aramak mümkündür). Aynõ gruptaki insanlar daha
sonra birbirleriyle iletişim kurabilirler fakat
dõşardaki kullanõcõlarla kuramazlar. Kapalõ kullanõcõ
grubu�nu seçin ve LEkle tuşuna basõn, sonra
kullanõcõ grubunu Düzenlemek, Eklemek,
Etkinleştirmek, İptal etmek, Silmek için L
Seçenekler tuşuna basabilirsiniz.

IP aramalarõ yap
ayarlamak ve etkin
aboneliğinize ve şeb
parametreleri için op

Kapalõ kullanõcõ 
fonksiyonlarõ abone

Kara liste
Bu menü aramalarõ v
grntler. Durum�u a
bõrakmak için se
numarayõ listeye 
Numarasõ�nõ seçin, g

Kara listeye Kişiler
kutusu içinden doğr

Bluetooth
Telefonunuz Blue
destekler, bu sayede
Bluetooth cihazlara 
duvar veya diğer ele
interferansõna maruz
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ağlantõ
ne dokunun. Cihaz listesi
de, bağlantõ kurmak için bir tanesini
r cihaz seçtikten ve bağlantõ
nra, cihaz ile eşleşmek için sizden
istenir. Bu şifre diğer Bluetooth
 tarafõndan sağlanõr, daha fazla bilgi
rõna bakõn. Şifre özelliği cihazõnõzla
zla sadece onaylanan bağlantõlarõn
 verilmesini sağlar.

iği bir süre kullanõlmadõğõnda, pil
ak için devre dõşõ bõrakmanõz

rulumu
i

 şebekesini seçmenize izin verir
Mevcut şebekeyi arar.
Kullanmak üzere tercih edilen
şebekeyi seçer.
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Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazõn
Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya
dokümanlarõndan kontrol edin.
Bluetooth menüsü

Bluetooth bağlantõ yapmak
Bluetooth bağlantõsõ yapmak için, ilk önce Güç
seçeneğinden Bluetooth özelliğini açtõğõnõzdan
emin olun. Sonra Cihazõm seçin ve Tamam üstüne
dokunun. 

Ses cihazõ ile b
Tamam üstü
görüntülendiğin
seçin. Siz bi
kurulduktan so
şifre girmeniz 
cihazõn üreticisi
için dokümanla
veya diğer ciha
yapõlmasõna izin

Bluetooth özell
gücünü korum
önerilir.

Şebeke Ku
Şebeke Seçim
Bu menü servis

Seçenekler Tanõm
Açõlõş/kapatma Bluetooth özelliğini açar/

kapatõr.
Cihazlarõ 
bul Kullanõlabilir cihazlarõ arar.

Cihazlarõm Önceden tanõmladõğõnõz
cihazlara bağlanmayõ seçer.

Ayarlar Size şu seçenekleri ayarlama
fõrsatõ tanõr: Görünürlük, Adõm. 

Hakkõnda Cep telefonunuz ile bağlanan
bluetooth cihazõ hakkõnda bilgi
gösterir. Yeni Arama

Şebeke Seç



Ayarlar

Veri hesabõ
ilerinizi yönetmenize izin verir.
i üretici tarafõndan sağlanõr.

iz: Veri hesabõ, Numara,
at tipi, Hõz ve DNS.  

iz: Hesap adõ, APN, Kullanõcõ
i.

lumu

unu Açõk veya Kapalõ olarak
r. Varsayõlan ayar Kapalõ
, olarak ayarlandõğõnda
en PIN kodunuzu girmeniz
kodu girilirse telefonun birçok
azsõnõz. Etkinleştirmek için ,
zelliği etkinleştirmeden önce
iğinizden emin olun. 

uz için şifre ayarlama imkanõ
yar Kapalõ şeklindedir. Durumu
rladõğõnõzda, telefonun her
meniz gerekir.
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Şebekeniz dõşõndaki bir şebekeyi sadece bu
şebekenin şebekenizle geçerli dolaşõm anlaşmasõ
olmasõ durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke
değiştirirseniz, telefonunuzun çalõşmasõ ile ilgili
bazõ sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler
Bu menü tercih sõranõza göre şebeke listenizi
oluşturmanõzõ sağlar. Bir kez tanõmlandõğõnda,
telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda
bağlanmaya çalõşacaktõr.
GPRS Bağlantõsõ
Bu seçenek GPRS bağlantõ modunu ayarlamanõzõ
sağlar. Her zaman  veya Gerektiğinde seçebilirsiniz.

Bu menü hesap bilg
Mevcut hesap bilgis
CSD profilleri
Ayarlayabileceklerin
Kullanõcõ adõ, Şifre, H
GPRS profilleri
Ayarlayabileceklerin
adõ, Şifre ve Onay Tip

Güvenlik Kuru
PIN Kodu
Bu menü PIN kod
ayarlamanõzõ sağla
şeklindedir. Açõk
telefonunuzu açark
istenir. Yanlõş PIN 
özelliğini kullanam
tuşuna basõn. Bu ö
doğru PIN kodu gird
Telefon Kilidi
Bu menü telefonun
sağlar. Varsayõlan a
Açõk olarak aya
açõlõşõnda şifreyi gir

Seçim Modu Otomatik: telefonunuz otomatik
olarak kullanõlabilir şebekeyi seçer
ve kaydolur.
Manuel: size bölgenizde
kullanõlabilir durumdaki şebekelerin
listesini sağlar. Kaydolmak
istediğiniz şebekeyi seçin ve
onaylamak için L tuşuna basõn. 

Otomatik seçmeniz önerilir.
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dunu, PIN2  kodunu ve Telefon Kilidi
tirmenizi sağlar.

le birlikte sağlanõr. Varsayõlan PIN
nõz tarafõndan sağlanõr. 

ç kez yanlõş PIN kodu girerseniz
otomatik olarak bloke olur ve
den PUK kodunu girmeniz istenir.
nu servis sağlayõcõnõzdan
Arka arkaya üç kez yanlõş PUK
 SIM kartõnõz kalõcõ olarak bloke
u takdirde şebeke operatörünüzle

 veya sabit arama gibi belli şebeke
 girmek için kullanõlõr. Eğer üç kere
2 kodu girerseniz SIM kartõnõzõn
itlenir. PIN2 kodunu açmak için
õnõzdan edineceğiniz PUK2 kodu
rkaya üç kez yanlõş PUK2 kodu

kartõnõz kalõcõ olarak bloke olur. Bu
e şebeke operatörünüzle temas
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Şifreyi girin ve L tuşuna basõn. Eğer Telefon kilidi
Kapalõ ise, durum Açõk olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangõç hali 1122�dõr.

Sabit Arama
Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2
kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz
tarafõndan sağlanmalõdõr.

Tüm SIM kartlarda PIN bulunmaz. Eğer SIM
kartõnõzda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanõlamaz.

Engeli Arama
Bu menü değişik tipteki yapõlan aramalarõ
kõsõtlamanõzõ sağlar. SIM kartõnõz destekliyorsa bu
özelliği aktive edebilir ve devre dõşõ bõrakabilirsiniz.

Şifre Değiştir
Bu menü PIN ko
Şifresi�sini değiş
PIN
PIN SIM kart i
servis sağlayõcõ

Arka arkaya ü
SIM kartõnõz 
açõlmasõ için siz
PUK kodu
edinebilirsiniz. 
kodu girerseniz
olur. Bu olduğ
temas kurun.
PIN2
Arama ücretleri
fonksiyonlarõna
yanlõş bir PIN
PIN2 kodu kil
servis sağlayõc
gerekir. Arka a
girerseniz SIM 
olduğu takdird
kurun.

Mod İki mod mevcuttur : Açõk (sadece Sabit
Arama Listesinde kayõtlõ numaralarõ
arayabilirsiniz) ve Kapalõ (tüm
numaralarõ arayabilirsiniz).

Sabit 
Arama 
Listesi

Sabit arama listesini görüntüler. L
Ekle tuşuna basõn, isim ve telefon
numarasõnõ girin sonra L tuşuna
basõn, PIN2 kodunu girin ve  L
tuşuna basõn.



Ayarlar

Telefon Kilidi Şifresi
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Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasõnõ önler.
Verinizi korumak için fabrika ayarlarõna dönmeden
önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir.
Telefon kilidinin başlangõç hali 1122�dõr.

Fabrika Ayarlarõna Döndür
Bu menü telefonunuzdaki bazõ ayarlarõ fabrika
ayarlarõna döndürmenizi sağlar.
Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için L
tuşuna basõn.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz
ile aynõdõr, varsayõlan değer 1122 şeklindedir)
telefonunuz fabrika ayarlarõna döndürülür.



Simgeler ve Semboller 51

Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ana ekranda aynõ anda bir kaç
sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda
kullanõlamõyordur. Kapsama alanõ dõşõnda bir
yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe
yarayabilir.

Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir
GPRS Şebekesi: telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõ.
Sinyal kalitesi: çubuk sayõsõ ne kadar fazla
ise kalite o kadar yüksektir.
Tuş takõmõ kilitli - Tuşunun kilitli olduğunu
gösterir.

 Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu
gösterir.
Zil - Gelen arama olduunda telefon alar.

Arama yönlendirme - Arama yönlendirme
fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.
MMS mesajõ - Yeni multimedya mesaj
aldõğõnõzõ gösterir.
SMS dolu - SIM bellei dolu. Yenilerini
kaydedebilmek iin eskileri silin.
Sesli posta- Dinlenmemiş sesli mesaj
olduğunu gösterir.
Kulaklõk - Kulaklõk telefona takõlõdõr.
Cevapsõz arama - Cevapsõz bir aramanõz
olduğunu gösterir.
Bluetooth - Özelliği aktif
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Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük
rişemeyeceği şekilde tutun.
 yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
şõn. 
acaksanõz, telefonu kapatõn ve

ktan sonra PIN kodunuzu
õsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
un tasarõmõ yürürlülükteki
tmeliklere uygundur. Bununla
efonunuz diğer elektronik
nterferans yaratabilir. Buna
efonunuzu evde ve dõşarõda

yerel tavsiyelere ve
uymanõz zorunludur. Cep
lar ve uçaklarda kullanõmõ
r son derece açõktõr.

 telefonu kullanõmõnõn sağlõk
konusunda kamu endişesi
nolojisi de dahil olmak üzere
olojisi üzerindeki mevcut
 geçirilmiş ve radyo dalgasõ
lmadan korunma standartlarõ
p telefonunuz yürürlülükteki
rtlarõ  ve Radyo Ekipmanlarõ
yon Terminal Ekipman
C ile uyumludur.
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Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

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

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

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

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro

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

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadõr.
Kendinize, başkalarõna ve telefonunuza zarar
vermekten kaçõnmak için, tüm güvenlik
talimatlarõnõ okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak
kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde
telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için:

çocuklarõn e
PIN kodunu
tutmaya çalõ

Uzun süre kullanmay
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn aldõ
değiştirin ve arama k

Telefonunuz
yasa ve yöne
birlikte tel
cihazlarla i

bağlõ olarak cep tel
kullanõrken tüm 
yönetmeliklere  
telefonlarõnõn araba
ile ilgili yönetmelikle
Son zamanlarda cep
üzerindeki etkisi 
oluşmuştur. GSM tek
radyo dalga tekn
araştõrmalar, gözden
enerjisine maruz ka
yukarõ çekilmiştir. Ce
tüm güvenlik standa
ve Telekomünikas
Yönetmeliği 1999/5/E
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üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
nik ekipmanõn radyo enerjisinden

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel

nlemek için, telefonu her zaman
n 15 cm den daha uzak tutun.
s cebinizde taşõmayõn.
erferansõ minimize etmek için kalp
ndeki kulağõ kullanõn.
 şüphelendiğinizde telefonu

zlarõ
azõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
õ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
 interferansõna maruz kalõp
orun.

iş performans
 performansõnõ geliştirmek için,
misyonunu azaltõn, pil tüketimini
õdaki anahatlarõ dikkate alarak
mõ sağlayõn:
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Telefonunuzu daima kapatõn...
Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

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

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

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
merkezlerinde ve tõbbi ekipmanlara
yakõn olacağõnõz diğer tüm yerlerde.

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

Yanõcõ ürünler taşõyan araçlarda (araç park etmiş
bile olsa) veya sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG) ile
çalõşan araçlarda, önce aracõn yürürlülükteki
emniyet kurallarõna uyup uymadõğõnõ kontrol edin.
Radyo iletişim cihazlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli
olduğu taş ocaklarõ veya patlama işlemleri yapõlan
diğer alanlarda.

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

İşitme ciha
Eğer işitme cih
ve işitme cihaz
cep telefonu
kalmayacağõnõ s

Geliştirilm
Telefonunuzun
radyo enerjisi e
azaltõn ve aşağ
güvenli kullanõ



Telefonun optimal ve tatmin edici Pil bilgisi
j edilebilir pil bulunmaktadõr.
arj cihazõnõ kullanõn.

in veya açmayõn.
anahtar gibi) pil terminallerini
õna izin vermeyin.
60° C veya 140° F), nem veya
a maruz bõrakmayõn.
hilips Orijinal Aksesuarlarõ
iğer aksesuarlarõn kullanõmõ
a hasar verebilir ve Philips
un garantisizi geçersiz
anlõş tipte pil kullanõlmasõ

abilir.
larõn yetkili servis tarafõndan
nden ve orijinal Philips yedek
an emin olun.

uz ve arabanõz
 araba kullanõrken cep telefonu
nuşmanõn konsantrasyonu
ni göstermiştir, bu çok tehlikeli
ağõdaki ana hatlara uyun.
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çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ
ile kullanmõyorken).

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

� Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil
gücü harcar. Bununla birlikte, aynõ yerde
tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az
enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket
halindeyken telefonunuz şebeke ile yer
güncellemesi yapmak için enerji harcar.
Aydõnlatma süresini kõsa ayarlamak ve menülerde
gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha
uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve
bekleme süresi sağlayacaktõr.

� Telefonunuzda şar
� Sadece belirtilen ş
� Yakmayõn.
� Pili deforme etmey
� Metal nesnelerin (

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece P
kullanõn, d
telefonunuz
telefonunuz
kõlabilir. Y

patlamaya da yol aç
Hasar gören parça
hemen değiştirildiği
parça kullanõldõğõnd

Cep telefonun
Çalõşmalar
ile ko
bozabildiği
olabilir. Aş
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akõm
aj malzemelerinin, bitmiş pillerin
i telefonlarõn atõlmasõna yönelik
yönetmeliklere dikkat edin ve
õn geri dönüşümlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

EEE İşareti: �Tüketici 

zün atõlmasõ
i dönüşümü ve tekrar kullanõmõ
k kaliteli malzemeler ve bileşenler
e üretilmiştir. 

etli ambalaj malzemesi geri
şümlüdür.

i ulusal geri kazanõm ve geri
şüm sistemine mali destek

anmõştõr.
tik malzeme geri dönüşümlüdür
õ zamanda plastik tipini de belirtir).
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� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu
kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

EN 60950 Norm
Sõcak hava veya güneş õşõğõna uzun süre maruz
kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda)
telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle
metalden yapõlmõşsa. Bu gibi durumlarda
telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ
zamanda ortam sõcaklõğõnõn 40° C üzerinde veya 5°
C altõnda olduğu yerlerde kullanmaktan kaçõnõn.
Telefonunuz için, priz telefona yakõn ve kolay
erişilebilir olmalõdõr.

Çevresel b
Ambal
ve esk
yerel 
bunlar

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

DFU�da W
için Bilgi�

Eski ürününü
Ürününüz, ger
mümkün yükse
ile tasarlanmõş v

Etik
dönü
İlgil
dönü
sağl
Plas
(ayn



Bu üzeri çarpõlõ çöp kutusu sembolü Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alõmõ için
õlmasõ ile belirlenebilen zararlõ
, kullanõcõ aşağõdaki yollardan
interferansõ gidermelidir: 
i veya yönünü değiştirin. 
õndaki mesafeyi artõrõn. 
ğlõ olduğundan farklõ bir prize

mlu taraflarca açõk şekilde
şiklikler veya modifikasyonlar
 kullanma yetkisini geçersiz

llarõ bölüm 15 ile uyumludur.
 iki şarta bağlõdõr: (1) Bu cihaz
oluşturamaz, ve (2) bu cihaz
ya sebep olabilecekler de dahil
slarõ kabul etmelidir.
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ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa
Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu
olduğunu gösterir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrõ olarak toplandõğõ sistemler
hakkõnda bilgilenin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski
ürününüzü normal ev atõklarõnõzla birlikte atmayõn.
Eski ürününüzün doğru şekilde atõlmasõ çevre ve
insan sağlõğõ açõsõndan potansiyel negatif etkileri
önleyecektir.

FCC Uyumluluk Beyanõ
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarõ Bölüm 15�e
göre Sõnõf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu
bulunmuştur. Bu limitler kamusal alanlarda zararlõ
interferanslara karşõ kabul edilebilir koruma
sağlamak amacõyla tasarlanmõştõr. Bu ekipman
radyo frekans enerjisi yaratõr, kullanõr ve yayabilir,
eğer kullanma kõlavuzuna uygun şekilde kurulmaz
ve kullanõlmazsa radyo haberleşmesi için zararlõ
interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli
durumlarda interferans olmayacağõnõn garantisi
yoktur. 

cihazõn açõlõp kapat
interferans yaratõrsa
bir veya bir kaçõ ile 
- Alõcõ antenin yerin
- Cihaz ve alõcõ aras
- Cihazõ alõcõnõn ba
takõn. 
Uyumluluktan soru
onaylanmamõş deği
kullanõcõnõn cihazõ
kõlabilir.
Bu cihaz FCC Kura
Kullanma aşağõdaki
zararlõ interferans 
istenmeyen çalõşma
alõnan tüm interferan
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sõnmõş
çin uygun olmayan şarj cihazõ
ilirsiniz. Her zaman telefonunuzla
dilen Philips otantik aksesuarlarõnõ

 gelen aramalarõn telefon 
östermiyor
eke ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
 numarasõnõ göndermiyorsa, telefon
eklemede gösterir. Bu konu ile ilgili
 operatörünüzle görüşün.
arõ gönderemiyorsunuz
diğer şebekeler ile mesajlaşmaya
Öncelikle SMS merkezinizin

ru girdiğinizden emin olun veya bu
detaylõ bilgi için operatörünüzle

arõ kaçõrdõğõnõzõ 
nuz
irme seçeneklerinizi kontrol edin.
 hatasõ görünüyor
ru şekilde takõldõğõndan emin olun.
 ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
rünüzle görüşün.
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Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde
olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için
şebeke operatörünüzle temas kurun.
Ekran tuş basõşlarõna cevap vermiyor 
(veya çok yavaş cevap veriyor)
Ekran düşük sõcaklõklarda daha yavaş cevap verir.
Bu normaldir ve telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.
Telefonu daha sõcak bir yere götürerek tekrar
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla
temas kurun.

Piliniz fazla õ
Telefonunuz i
kullanõyor olab
birlikte temin e
kullanõn.
Telefonunuz
numarasõnõ g
Bu özellik şeb
şebeke arayanõn
Arama 1 veya B
detaylõ bilgi için
Metin mesajl
Bazõ şebekeler 
izin vermez. 
numarasõnõ doğ
konu ile ilgili 
görüşün.
Bazõ aramal
düşünüyorsu
Arama yönlend
Ekranda SIM
SIM kartõn doğ
Problem devam
olabilir. Operatö



Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
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cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için
operatörünüzle görüşün.
Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin
ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç
dakika (bazõ durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi
gerekebilir.



59

Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

Kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir. 

Veri kablosu
Philips cep telefonunuza kolay data bağlantõsõ
sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla
bilgisayarõnõz arasõnda yüksek hõzlõ haberleşme
sağlar. Sağlanmõş olan yazõlõm resimler ve
melodiler indirmenizi, irtibatlarõnõzõ ve
randevularõnõzõ senkronize etmenizi sağlar.

Cep telefonunuz PC�nize USB veri kablosu ile
bağlõyken, kablo aynõ zamanda şarj cihazõ işlevi de
görür (E210'ü USB üzerinden şarj etme bir çok
PC�de mümkündür).
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Ticari marka 
deklarasyonu

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõr

PHILIPS ve PHILIPS�
Kalkan Amblemi 
Koninklijke Philips
Electronics N.V. tescilli
ticari markasõdõr. 
Shenzhen Sang Fei
Consumer 
Communications Co., Ltd.
tarafõndan Koninklijke 
Philips Electronics N.V.
lisansõ ile üretilmiştir

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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Bluetooth�, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansõ Philips�e verilen
ticari markadõr.
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SAR Bilgisi
Uluslararasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve
sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel
kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0
W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri
maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak
üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak,
baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Philips E210 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,993W/kg'dõr.
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.
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Uygunluk Beyanõ
Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
Philips E210
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35569402

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2006
SAĞLIK: EN50360: 2001;EN62209: 2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v 1.6.1;
EN301 489-7 v 1.3.1; EN301 489-17 v 1.2.1 
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; EN
300 328 v1.7.1
 

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapõlmõş ve yukarõda adõ geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşõlamõştõr.
Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylõ olarak Ek V ile
açõklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile
aşağõdaki Onaylanmõş Kurumun gözetiminde
yapõlmõştõr. CETECOM ICT Services GmbH
Tanõmlama işareti: 0682

11 Ağustos, 2008

Kalite Yöneticisi
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