
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

ma ) basõlõ tutun.

L basõn.
ne R tuşuna basõn.

 + basõn.

 - tuşuna basõn.

, tuşuna basõn.
e < tuşuna basõn.

 > tuşuna basõn.

( basõn.

C tuşuna basõn.
Telefonunuzu keşfedin

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

sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�Telefonun arkasõ: 
 kamera lensi
Telefonun arkasõ: 
Yan tuşlar

Gezinme tuşlarõ

Sol fonksiyon tuşu

Arama tuşu

Mikrofon

Kulaklõk girişi

65,000 renk
ana ekran

Kamera tuşu

Telefonu
kapatma tuşu

Sayõ tuşlarõ

Şarj girişi/ 
Veri transfer konnektörü

Tamam tuşu

Sağ fonksiyon tuşu

Telefonu Açma/Kapa
Ana menüye giriş
Hõzlõ Arama menüsü
giriş
Ses Çalar menüsüne
giriş
Kõsayollar menüsüne
giriş
Ana menüye giriş
Mesaj Yaz menüsün
giriş
Uyarõ Tipi menüsüne
giriş
Arama geçmişini 
görüntüleme
Kamera önizleme 
moduna giriş
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ri, telefon numaralarõnõ, SMS,
 vb görüntülemek için aşağõ yukarõ
rõn. Metin düzenlerken imleci aşağõ
õ hareket ettirir. Bekleme modunda,
una basarak Ses Çalar�a, - tuşuna
k Kõsayollar�a, girebilirsiniz, ikisi de
 menüsündedir. Kamera önizleme
nda, seçilen öğenin parametresini
mak için +/- tuşuna basõn.
õn sol alt köşesinde görüntülenen
n fonksiyonunu gerçekleştirir.
õn sağ alt köşesinde görüntülenen
n fonksiyonunu gerçekleştirir.
a ve arama alma tuşu. Bekleme
ndayken, Tüm Aramalar kayõt
ni görüntüler.
ayõ bitir veya gelen aramayõ reddet.
k/kapatmak için basõlõ tutun. Bir çok
da, bu tuşa basmak telefonu
e moduna geçirir.
Tuş takõmõ tanõtõmõ

Video Oynatõcõ 
menüsüne giriş

C tuşuna basõn.

Sesi ayarlamak Sağ yan tuşa basõn.
Fotoğraf çekme Sağ yan tuşlara, C veya

, basõn.
Telefon numarasõnõ
girme

Sayõ tuşlarõna basõn.

Aramayõ bitirme ) tuşuna basõn.

</> Metin düzenlerken imleci hareket ettirir.
Bekleme modunda, < tuşuna basarak
Mesaj Yaz menüsüne girin, > tuşuna
basarak Uyarõ Tipi menüsüne girin. Kamera
önizleme modunda, </> tuşuna basarak EV,
Zoom, Resim Efekti ve Resim Boyutu
arasõnda geçiş yapõn. Dosya Yöneticisi�nde <
tuşuna basarak önceki menüye dönün, >
tuşuna basarak dosya açõn.

+/- İsimle
MMS
kaydõ
yukar
+ tuş
basara
Ekstra
modu
ayarla

L Ekran
metni

R Ekran
metni

( Aram
modu
listesi

) Aram
Açma
durum
beklem
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</>/+/- gezinme tuşlarõ olarak adlandõrõlõr. Bu
kullanõcõ kõlavuzunda, �tuşa basõn� tuşa basõp
bõrakmayõ �Tuşu basõlõ tutun� tuşa basõp 2 saniye
veya daha uzun basõlõ tutmayõ gösterir.

Sayõ
tuşlarõ

0-9 sayõ tuşlarõ ile sayõlarõ ve harfleri
girin ve menü öğelerini hõzlõ şekilde seçin.
Karşõ gelen sayõ tuşunu basõlõ tutarak hõzlõ
arama tuşuna atanmõş olan numarayõ
arayõn.

* Bu tuş farklõ modlar ve menülerde farklõ
fonksiyonlara sahiptir.

# Bu tuş farklõ modlar ve menülerde farklõ
fonksiyonlara sahiptir.

, Bekleme modunda, ana menüye doğrudan
girmek için basõn. Bir çok menüde, ,
tuşunun fonksiyonu L tuşu ile aynõdõr.
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õkartõlmasõ ve Takõlmasõ
ndeki metal kontaklar kolaylõkla
ona takmadan önce tutucusundan
alõsõnõz.
tõn, pili çõkartõn veya harici güç
n çekin.
 kart yuvasõnda aşağõdaki şekilde

lde takõn.

rtmanõz gerektiğinde, lütfen önce
õn, pili çõkartõn sonra SIM kartõ

õnõn Çõkartõlmasõ ve 

tõn, pili çõkartõn veya harici güç
n çekin.
kapağõnõ kaldõrõn, hafõza kartõnõ
asõna yerleştirin.
Başlarken

1. Başlarken

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce,
geçerli bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartõ
takmalõsõnõz. SIM kart servis sağlayõcõnõz
tarafõndan sağlanõr.

SIM kartõn çipine kaydedilmiş bilgiler şebeke ile
bağlantõ kurmak için gereken verileri, telefon
rehberinizdeki isimleri ve telefon numaralarõnõ,
mesajlarõnõzõ içerebilir.
SIM kart cep telefonunuzdan çõkartõlabilir, başka
bir GSM/GPRS cep telefonuna takõlabilir (yeni cep
telefonu SIM kartõ otomatik olarak okur).
Kartõnõzda kayõtlõ bilginin kayolmasõnõ veya zarar
görmesini önlemek için, kart üzerindeki metal
kontaklara temas etmekten kaçõnmalõ ve SIM kartõ
elektrik veya mõknatõslardan uzak tutmalõsõnõz. SIM
kart hasar görürse, GSM/GPRS şebekesine
bağlanamazsõnõz ve cep telefonunuzu kullanamazsõnõz.

SIM kartõ çõkartmadan önce cep telefonunu
kapatmalõsõnõz. Cep telefonu harici güç kaynağõna
takõlõyken SIM kart takmayõn veya çõkartmayõn,
bunu yapmak SIM karta zarar verebilir.

SIM kartõn Ç
SIM kart üzeri
çizilebilir. Telef
dikkatle çõkartm
� Telefonu kapa

kaynağõnõ fişte
� SIM kartõ SIM

gösterilen şeki

� SIM kartõ çõka
telefonu kapat
çõkartõn.

Hafõza Kart
Takõlmasõ
� Telefonu kapa

kaynağõnõ fişte
� Hafõza kartõ 

hafõza kartõ yuv



Başlarken

� Kapağõ kapatõn ve hafõza kartõnõ sabitlemek için

daki adõmlarõ izleyin: 
re pil ile telefonu hizalayõn;
öre pili aşağõ bastõrõn ve cep
ştirin.

lõdõr (yaklaşõk %50) ve kutudan
lanõlabilir. İlk üç şarj süresince,
 önce pilin tamamen deşarj
lmalõsõnõz. Bu pilin optimum
esini sağlayacaktõr.
6

kilitleyin.
� Hafõza kartõnõ çõkartmanõz gerektiğinde, lütfen

önce telefonu kapatõn, pili çõkartõn sonra hafõza
kartõnõ çõkartõn.

Pilin Çõkartõlmasõ ve Takõlmasõ
� Pili çõkartõrken aşağõdaki adõmlarõ izleyin:
1. Ok yönlerine göre pil kilidini açõn;
2. Ok yönlerine göre, pili cep telefonundan

çõkartmak için pilin altõnõ kaldõrõn.

Pili çõkartmadan önce cep telefonunuzu
kapatmalõsõnõz. Hiçbir durumda telefon açõken pili
çõkartmamalõsõnõz, bu SIM karta ve telefona hasar
verebilir.

� Pili takarken aşağõ
1. Ok yönlerine gö
2. Ok yönlerine g

telşefonuna yerle

Pili şarj etme
Yeni pil kõsmen şarj
çõkarttõğõnõz gibi kul
tekrar şarj etmeden
olduğundan emin o
performans gösterm
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landõrmasõ olan bir yerde ve -10oC
asõnda gerçekleşmelidir. Sadece
 cihazõ ile şarj edebilirsiniz.
 şarj cihazõ tehlikeli olabilir. Tamir
arõnõ ihlal etmenin yanõnda, bu cep
rtifikasõnõ da ihlal eder.

onu otomatik olarak kapanõrsa veya
rirse, pili hemen şarj etmelisiniz.
sinde pil tamamen kullanõlmamõşsa,

atik olarak kõsalõr.

çma ve Kapatma
k veya kapatmak için ) tuşunu

IM kart takamadan açarsanõz SIM
enir. SIM kartõ taktõktan sonra,
k olarak SIM kartõn kullanõlabilir
 kontrol eder.
lirtilen sõra ile görüntülenebilir:
odunu Girin: Eğer Telefon Kilidi

z.
 SIM Kilidi ayarlamõşsanõz.
lefon uygun şebeke bağlantõsõ
Başlarken

� Şarj cihazõnõ prize takõn.
� Şarj cihazõnõn ucunu telefonun altõna takõn (ok

yukarõ bakmalõdõr).
� Bu esnada, şarj seviyesi göstergesi ekranõn sağ

üst köşesinde yanõp söner. Eğer cep telefonu
kapalõyken şarj oluyorsa, ekranda şarj göstergesi
görüntülenir. Eğer telefonu güç yetersizken
kullanmaya devam ederseniz, şarj göstergesi şarj
başladõktan birkaç dakika sonra görülür. 

� Dolu pil göstergesi görüntülendiğinde ve yanõp
sönme durduğunda, pil tamamen şarj olmuş
demektir. Eğer cep telefonu kapalõyken şarj
ediliyorsa, şarjõn bitiği gene de ekran üstünde
gösterilir. Bu işlem 1 ile 2.5 saat arasõnda sürer. 

Cep telefonu ve şarj aleti şarj sõrasõnda normal
seviyelerde õsõnabilir ve bu normaldir.

� Şarj tamamlandõğõnda şarj cihaõnõ prizden çekin
ve telefondan çõkartõn.

Şarj işlemi hava
ile +55oC ar
sağlanan şarj
Onaylanmamõş
garantsi koşull
telefonunun se

� Eğer cep telef
Zayõf Pil göste
Eğer şarj önce
şarj süresi otom

Telefonu A
Telefonu açma
basõlõ tutun.
Eğer telefonu S
Takõn görüntül
telefon otomati
olup olmadõğõnõ
Aşağõdakiler be
� Telefon Kilit K

ayarlamõşsanõ
� PIN Girin: eğer
� Aranõyor: Te

arayacaktõr.



Başlarken

Telefon Kilidini Açma Bu durumda, SIM kartõnõzõn yetkisiz kullanõmõnõ

ak için ) tuşunu basõlõ tutun;
irin Hatalarõ silmek için R
 ile veya L Tamam basarak

 1234 olarak ayarlanmõşsa,
iz gerekir:
 3 4 ,
 kez yanlõş kod girilirse, SIM

rafõndan kilitlenir ve telefon
rmenizi ister. 

eke sağlayõcõnõz tarafõndan
eli PIN kodu ile gelir. Bunu en

elisiniz. 

lanma
 açõldõğõnda, cep telefonunuz
ramaya başlar (Aranõyor mesajõ
). Bağlantõ yapõldõğõnda, şebeke
anõn ortasõnda görüntülenir. Bu
unuz bekleme moduna geçer.
evaplama dõşõnda aşağõdaki de
8

Yetkisiz kullanõmõ önlemek için, telefonunuz için
kilitleme kodu ayarlanabilir. Eğer bu seçeneği
seçerseniz, sonra telefonu her açõşõnõzda, cep
telefonunu kullanabilmeniz için kilit açma kodunu
girmeniz gerekir. Telefon kilidi korumasõnõ
kapatabilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzun
yetkisiz kullanõmõnõ önleyemezsiniz.
� Kilit kodunu girin. Hatalarõ silmek için R tuşuna

basõn. # ile veya L Tamam basarak onaylayõn.
Örneğin, eğer telefon kilit kodunuz 0000 olarak
ayarlanmõşsa, aşağõdakini girin:
0 0 0 0 # veya 0 0 0 0 ,
Kilit kodunu unutursanõz, satõcõnõza veya yetkili
servisinize başvurmalõsõnõz ve kilit kodunuzu
açtõrmalõsõnõz.

SIM kart kilidini açma
Yetkisiz kullanõmõ önlemek için, SIM kart PIN
(Kişisel Tanõmlama Numarasõ) numarasõ kullanõr.
Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefonunuzu her
açõşõnõzda ve Telefon Kilit açma kodunuzu
girdiğinizde (eğer Telefon Kilidi ayarlamõşsanõz) PIN
kodunu da girmeniz istenir, böylelikle cep
telefonunuzu kullanabilmek için SIM kartõnõzõn kilidi
açõlmõş olur. SIM kart korumasõnõ kapatabilirsiniz.

önleyemezsiniz.
� Cep telefonunu açm
� PIN numarasõnõ g

tuşuna basõn. #
onaylayõn.

Örneğin, eğer PIN
aşağõdakileri girmen
1 2 3 4 # veya 1 2
Eğer arka arkaya üç
kartõnõz şebeke ta
sizden PUK kodu gi

SIM kartõnõz şeb
belirlenmiş 4-8 han
kõsa sürede değiştirm

Şebekeye Bağ
SIM kart başarõ ile
mevcut şebekeleri a
ekranda görüntülenir
sağlayõcõnõn adõ ekr
esnada, cep telefon
Arama yapma ve c
yapabilirsiniz:
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Başlarken

� R tuşuna basarak İsim/Hõzlõ Arama girme
� L tuşuna basarak fonksiyon menüsüne girme.

Eğer Acil durum ekranda görüntülenirse, bunun
anlamõ kapsama alanõ dõşõnda olduğunuz ancak
gene de acil durum aramasõ yapabileceğinizdir. 

Telefonunuz GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)
hizmetini destekler. Eğer şebeke operatörünüz
GPRS servsinizi aktifleştirdiyse ve telefonunuz
GPRS şebekesi kapsama alanõndaysa, GPRS
şebekesi ile WAP hizmetine bağlanabilirsiniz.



Ana Fonksiyonlar

 arama kayõtlarõnõ otomatik
kaydeder. Arama geçmişindeki
marayõ doğrudan arayabilir,
yõ telefon rehberine
ebilir, numaraya SMS
bilir, numarayõ silebilir veya
i tüm numaralarõ silebilirsiniz. 
da maksimum 200 SMS saklar,
(Gelişmiş Mesaj Servisi)

r. SMS yazarken şablon
ilirsiniz; SIM kart veya telefon
õnda arayabilirsiniz, SMS
 numara alabilirsiniz.
edya mesaj servisini destekler.
tür multimedya mesaj
enizi ve almanõzõ sağlar, örn.

resim ve ses gibi. MMS ile
larõnõza veya iş arkadaşlarõnõza
e gönderebilirsiniz. 
*.amr, *.mid, *.imy, *.mp3, vb
üzik dosya biçimlerini çalar. 
10

2. Ana Fonksiyonlar
Karakteristik Fonksiyonlar
Bu cep telefonu aşağõdaki karakteristik fonksiyonlara
sahiptir:
Telefon
Rehberi

Hõzlõ arama fonksiyonu sunar. 
Telefon maksimum 300 telefon
rehberi kaydõ tutabilir ve her telefon
rehberi kaydõ en fazla dört telefon
numarasõ içerebilir. SIM kartõnõzõn
tutabileceği telefon rehberi kayõtlarõnõn
sayõsõ SIM kartõnõzõn kapasitesine
bağlõdõr. Bu menü SMS göndermenizi,
SIM kart veya telefona kayõt
kopyalamanõzõ, IP arama yapmanõzõ,
SIM kart ve telefon arasõnda telefon
rehberi kayõtlarõnõ kopyalamanõzõ ve
SIM kart ve telefondaki kayõtlarõ
silebilmenizi sağlar. 

Arama
Geçmişi

Telefon
olarak 
bir nu
numara
kayded
göndere
listedek

SMS Telefon
EMS 
destekle
kullanab
hafõzas
içinden

MMS Multim
Her 
gönderm
metin, 
arkadaş
resim d

MP3
Çalma

*.wav, 
farklõ m
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ideo kaydeder

p telefonunuzun zil sesini
şullara ve ortama göre ayarlar. 
şitli uygulamalar sunar. Üç taneye
dar alarm, hesap makinesi vs
stekler.
llanõcõ ayarlarõnõ özelleştirir, telefon

arõ, arama ayarõ, IP numarasõ ayarõ,
beke ayarõ ve güvenlik ayarõ gibi.
rklõ ihtiyaçlara göre farklõ
nksiyonlar ayarlayabilirsiniz, örn. saat
 tarih, açõlõş/kapanõş programlama,
zlõ arama arama engelle vb.
p telefonunuz Kablosuz Uygulama
otokolü (WAP) hizmetlerini
stekler.
lefonunuzda bir çok ilginç oyun
lunur.
şitli giriş metodlarõnõ destekler

ultitap ABC, Multitap abc, Nümerik,
õllõ ABC, Akõllõ abc gibi.
Ana Fonksiyonlar

Ses
Kaydedici

Hem arama hem de arama dõşõ
modlarda ses kaydõ sağlar. Telefon
arama modundayken görüşmeyi
kaydetmek için C tuşuna basabilir,
veya L Seçenek tuşuna basarak ses
kaydedici seçebilirsiniz. Kaydedilen
ses *.amr veya *.wav bçiminde
saklanõr ve Dosya Yöneticisi içindeki
Ses Kaydedici klasöründe (D:\ veya
E:\) saklanõr; telefon arama modunda
değilken, ses kaydedici seçeneğini
seçmek için Eğlence ve Oyunlar
menüsünü seçebilirsiniz.

U Disk Telefon taşõnabilir sabit disk olarak
kullanõlabilir. Telefonun kaydõrõcõsõnõ
kapatõn ve USB kablo ile telefonu
PC�ya bağlayõn. Telefon, dosya
kaydedebileceğini U diski haline gelir. 

Kamera Fotoğraf çekmek ve fotoğraf
seçeneklerini ayarlamak için, örn.,
EV, Zoom, Resim Efekti ve Resim
Boyutu, vb. Telefon sürekli çekim
modunu destekler. Kamera ses efekti
vb. ayarlayabilirsiniz.

Video
Oynatõcõ

V

Kullanõcõ
Profili

Ce
ko

Ekstra Çe
ka
de

Ayarlar Ku
ay
şe
Fa
fo
ve
hõ

Servisler Ce
Pr
de

Eğlence ve
Oyunlar

Te
bu

Giriş
Metodu

Çe
M
Ak



Ana Fonksiyonlar

Sabit Hat Dahili Numaralarõnõ Arama
 dahili numarlarõ doğrudan
aramak için önce santral

 gerekir. * tuşuna basarak "P"
 sonra dahili numarayõ çevirin.
numarayõ aşağõdaki sõra ile

numarasõ > P > dahili numara >

ma yapma
apmak için uluslararasõ telefon
 kadar * tuşuna basõn. Bu
rama ön ekinin ne olduğundan
õmsõz olarak uluslararasõ telefon
iniz.

onra, ülke kodunu ve aramak
numarasõnõ girin. Ülke kodu
r: Almanya 49, İngiltere 44,

lar yaparken, alan kodlarõnõn
amalõdõr.

rvis hotline numarasõnõ aramak
anõz gerekir

rõ şu sõra ile yapabilirsiniz:
n kodu > telefon numarasõ >
12

Arama
Ekranda şebeke sağlayõcõnõzõn sembolü olduğu
sürece telefonunuz ile arama yapabilir ve gelen
aramalarõ cevaplayabilirsiniz. Ekranõn sol üst
köşesindeki bilgi çubuğu şebeke sinyalinin gücünü
gösterir (dört çubuk olduğunda sinyal en güçlüdür).
Engeller arama kalitesini etkiler, bu yüzden yerinizi
çok az değiştirmeniz telefon görüşmenizin kalitesini
artõrabilir.
Yerel Arama Yapma
Telefon numarasõnõ girmek için sayõ tuşlarõnõ
kullanõn ve sonra numarayõ aramak için ( tuşuna
basõn. Telefon numarasõnõ değiştirmeniz gerekirse,
imlecin solundaki karakteri silmek için R Temizle
tuşuna basõn. Arama sõrasõnda ekranda arama
animasyonu görüntülenir. Karşõ taraf telefonu
açtõğõnda ekranda arama bilgisi görüntülenir.
yerel aramalarõ şu sõra ile yapabilirsiniz:
Alan kodu > telefon numarasõ > arama tuşu

Bazõ sabit telefon
aranamaz. Dahili 
numarasõnõ aramanõz
harfini görüntüleyin,
Santral ve dahili 
girebilirsiniz:
Alan kodu > telefon 
arama tuşu
Uluslararasõ Ara
Uluslararasõ arama y
ön eki �+� belirene
sayede uluslararasõ a
(örn. Çin için 86) bağ
aramalarõ ayapabilirs
Ön eki girdikten s
istediğiniz telefon 
anlaşmalara göredi
İsveç 46 gibi.
Uluslararasõ arama
başõndaki 0 kullanõlm
Örneğin, Şangay se
için +86 21 114 aram
Uluslararasõ aramala
+ Ülke kodu > ala
arama tuşu

Ekran Menülerin ekranda nasõl
görüntüleneceğini ayarlamanõzõ sağlar.

Yan Tuş Yan tuş fonksiyonlarõnõ destekler.
İhtiyaçlarõnõza göre farklõ fonksiyonlar
ayarlayabilirsiniz.
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malar
malarõ farklõ modlarda

iniz. Eğer Kapakla Cevap cevaplama
yseniz, gelen aramayõ kapağõ
vaplayabilirsiniz; aksi takdirde,
arak kapağõnõ açmalõ ve ( ve L
lõsõnõz. Eğer kulaklõk takõlõysa,
lamak için kulaklõk üzerindeki
abilirsiniz. Eğer düğmeye basmanõz
lse, o zaman Oto Açõk olarak
iz. Bu durumda, kulaklõk takõlõ
efon 5 saniye çaldõktan veya
ra gelen aramayõ otomatik olarak
. Eğer Her Tuşla ayarladõyasnõz, ),
 dõşõnda her hangi bir tuşa basarak
ayabilirsiniz.

itirme
reddetmek için ) tuşuna basabilir
asõlõ tutabilirsiniz. Arama sõrasõnda
ek için ) tuşuna basabilirsiniz.
mayõ ) tuşuna basarak iptal
Ana Fonksiyonlar

Arama Kaydõndan Arama Yapma
Cep telefonunuz en son cevapsõz, gelen ve yapõlan
aramalar ile birlikte son aramanõn süresini ve gelen
ile yapõlan aramalarõn toplam süresini saklayabilir.
Arama kaydõ dolduğunda eski numaralar otomatik
olarak silinir.
� Bekleme modundayken Cevapsõz/Aranan/Gelen

aramalarõn kayõtlarõnõ görüntülemek için, (
tuşuna basõn.

� Arama kayõtlarõndaki tüm numaralar ( tuşuna
basõlarak aranabilir.

Arama kayõtlarõ belirdiğinde, arama kaydõnõn
detaylarõnõ görüntülemek için L Tamam tuşuna
basabilirsiniz, sonra L Seçenek tuşuna basarak
aşağõdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: Sil, Telefon
Rehberine Kaydet, Ara, vb.

Acil Durum Aramalarõ
Eğer şebeke kapsama alanõndaysanõz (bunu
telefonunuzun sol üst köşesinde bulunan şebeke
sinyal gücü göstergesine bakarak anlayabilirsiniz)
acil durum aramalarõ yapabilirsiniz. Eğer şebeke
sağlayõcõnõz bulunduğunuz yerde dolaşõm hizmeti
sağlamõyorsa, ekranda Acil Durum belirir. Eğer
şebeke kapsama alanõndaysanõz, SIM kartõnõz
olmasa bile acil durum aramasõ yapabilirsiniz.

Gelen Ara
Gelen ara
cevaplayabilirs
modunu seçti
kaydõrarak ce
telefonu kaydõr
tuşuna basma
aramayõ cevap
düğmeyi kullan
mümkün deği
ayarlayabilirsin
olduğunda tel
titredikten son
cevaplayacaktõr
R ve yan tuş
aramayõ cevapl

Aramayõ B
Gelen aramayõ 
veya > tuşunu b
aramayõ bitirm
Yaptõğõnõz ara
edebilirsiniz.



Ana Fonksiyonlar

Arama kaydõ

i sadece belirli durumlarda
in, Değiştir sadece devam eden
nda ve arama bittiğinde

u taraf fonskiyonu servis
ektirir.

li memo kaydet.
in karşõ tarafa iletilmesini
urur.
F ses aktifleştirir veya devre

 bõrakõr.
letmedeki aramayõ alõr ve çoklu
f görüşmesine dahil eder;
ferans aramasõnõ beklemeye
 diğer taraflarõ beklemeye
ğõnda bir taraf ile özel görüşme
r; iki tarafõ birbirine bağlarken
inizi görüşmeden çõkartõr;
tan birini beklemeye alõr;
m eden ve beklemedeki tüm
alarõ bitirir.
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Cep telefonunuz Cevapsõz Aramalar, Yapõlan
Aramalar, Gelen Aramalar �õ saklar.

Arama Seçenekleri
Arama sõrasõnda, L Seçenek tuşuna basarak arama
seçenek menüsüne girin; R Ahizesiz basarak
aktifleştirin ve sesi artõrõn, R Beklet basarak devre
dõşõ bõrakõn ve sesi azaltõn.
Arama seçenek menüsü sadece arama sõrasõnda
görüntülenebilir. Arama bekletme, arama yönlendirme
ve konferans arama şebeke desteği gerektirir. Lütfen
servis sağlayõcõnõzla görüşün. 
Şu işlemleri uygulayabilirsiniz: 

Çoklu taraf seçeneğ
kullanõlabilir. Örneğ
iki arama olduğu
görüntülenir; Çokl
sağlayõcõ desteği ger

Beklet/Al Aramayõ beklemeye alõr veya
beklemedeki aramayõ geri alõr.

Değiştir Aktif ve bekletmedeki arama
arasõndaki geçiş yapar.

Bitir Geçerli aramayõ bitirir.
Yeni Arama Yeni arama yapar.
Telefon
Rehberi

Telefon rehberi girişlerini listeler.

SMS SMS menüsüne girer.

Ses Kaydedici Ses
Sessiz Ses

durd
DTMF DTM

dõşõ
Çoklu taraf Bek

tara
kon
alõr;
aldõ
yapa
kend
grup
deva
aram
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õş
yon menüsündeyken menüden R
kabilirsiniz. Bekleme moduna geri
 tuşuna da basabilirsiniz.

enüsünün Yapõsõ
ü aşağõdaki yapõya sahiptir:
ri

/SOS Numarasõ

ercih Edilen Saklama/Alanlar

en kutusu/Measj Yaz/Şablon/

 Kutusu/Giden Kutusu/Taslaklar/

cusu
Fonksiyon Menüsü

3. Fonksiyon Menüsü
Fonksiyon Menüsü Nasõl Kullanõlõr

Fonksiyon seçmek için kaydõrõn
� Bekleme modundayken, ana menüye girmek için

L Menü tuşuna basõn. Arama sõrasõnda, arama
seçenekleri menüsüne girmek için L seçenek
tuşuna basõn, sonra arama menüsünde istediğiniz
öğe üzerine gelmek için +/- tuşlarõnõ kullanõn ve
fonksiyon seçmek için L tuşuna basõn.

� Tüm menülerde ve alt menülerde, istediğiniz
fonksiyona gitmek için +/- tuşlarõnõ kullanõn ve
fonksiyon öğesine girmek için L veya ,
tuşuna basõn.

Hõzlõ fonksiyon seçme
Çoğu ana menü ve alt menü hõzlõ numaralara
sahiptir. Bu hõzlõ numara fonksiyonlarõn dizin
numaralarõna karşõlõk gelir.
� Bekleme modundayken ana menüye girmek için

L Menü tuşuna basõn, menü üzerindeki öğelere
kaydõrmak için +/- tuşlarõna basõn.

� Ana menü veya alt menü hõzlõ numarasõnõ girerek
ilgili seçeneğe erişin.

Menüden Çõk
Genellikle fonksi
tuşuna basarak çõ
dönmek için )
Fonksiyon M
Fonksiyon menüs
Telefon Rehbe
Hõzlõ Arama
Giriş Ara
Yeni Giriş Ekle
Tümünü Kopyala
Tümünü Sil
Arayan Grubu
Ekstra Numara
Kendi Numaram
Ayarlar
Hafõza Durumu/T
Mesajlar
SMS
Gelen kutusu/Gid
Mesaj Ayarlarõ
MMS
Mesaj Yaz/Gelen
Mesaj Ayarlarõ
Telesekreter Sunu



Fonksiyon Menüsü

Yayõn Mesajlarõ Eğlence ve Oyunlar

kopter/Oyun Ayarõ

ramlõ Açma/Kapama/Dil/Tercih
larõ/Varsayõlan Kodlama Tipi/

üntüle/Karşõlama Metni/Hõzlõ
õsayollar

i/Arama Bekletme/Arama
 Engelleme/Arama Süresi
üresi Ekranõ/Otomatik Tekrar

cihli Şebekeler/Bant Seçimi/

 Kilidi/Otomatik Tuş Kilidi/
i Arama/Şifre Değiştir.
ndür 
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Alma Modu/Mesaj Oku/Diller/Kanal Ayarõ
Arama Geçmişi
Cevapsõz Aramalar
Yapõlan Aramalar
Gelen Aramalar
Arama Kaydõ Silme
Arama Süresi
Son Arama Süresi/Toplam Giden/Toplam Alõnan/
Tüm Süreyi Sõfõrla
Arama Ücreti 
Son Arama Üreti/Toplam Ücret/Ücret Sõfõrla/
Maks Ücret/Birim Fiyat
SMS Sayaç
Gönderilen/Alõnan
GPRS Sayacõ
Son Gönderilen/Son Alõnan/Tüm Giden/
Tüm alõnan/Sayaç Sõfõrla
Kamera
Kamera
Resim Oynatõcõsõ

Ses Çalar
Video Oynatõcõ
Video Kaydedici
Video Oynatõcõ

Oyunlar
F1Yarõş/Darbe/Heli
Ses Kaydedici
AB Tekrarlayõcõ

Dosya Yöneticisi
Ayarlar
Telefon Ayarõ 
Saat ve Tarih/Prog
Edilen Giriş Metod
Karakteristik Gör
Arama/Atanmõş tuş/K
Arama Ayarõ
Arayan Kimliğ
Yönlendirme/Arama
Hatõrlatõcõ/Arama S
Arama
IP Numarasõ
Şebeke Kurulumu
Şebeke Seçimi/Ter
GPRS Bağlantõsõ
Güvenlik Kurulumu
SIM Kilidi/Telefon
Sabit Arama/Engell
Fabrika Ayarlarõna Dö
Kullanõcõ Profili
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Fonksiyon Menüsü

Genel
Aktifleştir/Özelleştir
Toplantõ
Aktifleştir/Özelleştir
Açõk hava
Aktifleştir/Özelleştir
İç mekan
Aktifleştir/Özelleştir
Kulaklõk
Özelleştir
Servisler
STK*
WAP
Veri Hesabõ

Ekstra
Takvim
Yapõlacak Listesi
Alarm
Hesap makinasõ
Birim Dönüştürücü
Para Birimi Dönüştürücü
Kõsayollar

STK menüsü altõndaki öğeler şebeke operatörüne
göre farklõlõk gösterebilir.



Telefon Rehberi

i içinde bir kullanõcõ profiline
bilirsiniz ve ilgili ses olarak

rehberine yeni giriş ekler.
yõ SIM�e veya Telefona
bilirsiniz. Telefon Rehberine

umaralar, Ev Numarasõ, Ofis
sõ, Faks Numarasõ dõşõnda
ayõt eklenir. Aşağõdakileri
bilirsiniz:
Adõ: şirket ismini düzenler.
 Adresi: eposta adresini
ler.
sim: geçerli telefon girişi için
lleştirilmiş resim ayarlar. 
es: geçerli telefon girişi için
leştirilmiş zil sesi ayarlar.
 aramalar için kişiselleştirilmiş
si ayarlamak amacõyla </>
 basabilirsiniz. 

n rehberinde kayõtlõ numaralarõ
õ gruplar içinde kategorize eder.
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4. Telefon Rehberi
İsim, Numara, Ev Numarasõ, Şirket Adõ, Eposta
Adresi, Ofis Numarasõ, Faks Numarasõ, İlgili Resim,
İlgili Ses ve Arayan Grubu gibi isim kartõ bilgilerini
kaydetmek için telefon rehberi menüsünden Telefona
seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Telefon numaralarõ listesi görüntülemek için, tüm
yapmanõz gereken bekleme modundayken R İsim
basarak telefon rehberinin Hõzlõ arama fonksiyonuna
girmektir.

Not: Cep telefonunuz en fazla 300 telefon numarasõ
kaydedebilir. SIM kartõnõza kaydedebileceğiniz
telefon kayõtlarõnõn sayõsõ SIM kartõnõzõn
kapasitesine bağlõdõr.

Telefon rehberinde aşağõdaki sekiz fonksiyondan
birini seçebilirsiniz: Hõzlõ Arama, Giriş Ara, Yeni Giriş
Ekle, Tümünü Kopyala, Tümünü Sil, Arayan Grubu,
Ekstra Numara veya Ayarlar.

Dosya Dosya Yöneticis
gönderildiğinde, seçe
ayarlayabilirsiniz.Hõzlõ

Arama
telefon rehberinde kayõtlõ tüm
girişleri gösterir.

Giriş Ara telefon rehberinde isim ile kişi arama
Telefon numarasõ listesi modunda,
önceki menüye dönmek için R
tuşuna basõn.

Yeni Giriş
Ekle

telefon 
Numara
kaydede
İsim, N
Numara
yeni k
ayarlaya
� Şirket 
� Eposta

düzen
� İlgili Re

kişise
� İlgili S

kişisel
Gelen
zil se
tuşuna

Arayan Grubu telefo
farkl
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elefon arayan grubu fonksiyonunu
estekler. Arayan Grubu listesinden bir
rup seçebilir ve Arayan Grup
etaylarõnõ düzenleyebilirsiniz. Arayan
rubu detaylarõ isim, gelen arama zil
esi, gelen arama resim linkini içerir.
ruba üye ekleyebilir veya

ilebilirsiniz.
şağõdaki numaralarõ ayarlayabilirsiniz:
Kendi Numaram: en fazla iki grup
kendi numaram düzenleyebilir ve
ayarlayabilirsiniz. Aynõ zamanda
belirecek ismi de belirleyebilirsiniz. 
SOS Numarasõ: beş grup SOS
Numarasõ düzenleyebilir ve
ayarlayabilirsiniz.
afõza Durumu, Tercih Edilen
aklama ve Alanlar öğelerini seçin:
Hafõza Durumu: toplam hafõza
kapasitesini ve hem telefonun hem
de SIM kartõn telefon rehberi için
kullanlan hafõza alanõnõ görüntüler.
Telefon Rehberi

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

SIM kart veya telefondaki tüm girişleri silmek için
şifre girmeniz gerekir. Varsayõlan şifre �0000� dõr. 

Tümünü
Kopyala

SIM kartõnõzdaki tüm telefon
rehberi girişlerini telefona
kopyalamak için SIM�den seçin,
veya tüm telefon rehberi girişlerini
telefondan SIM karta kopyalamak
için Telefondan seçin. 

Tümünü Sil SIM kart veya telefonun telefon
rehberindeki tüm girişleri silmek
için SIM�den veya Telefondan
seçin. Telefon numarasõnõ silmek
için Tek Tek seçin.

Arayan
Grubu

t
d
g
d
G
s
G
s

Ekstra
Numara

a
�

�

Ayarlar H
S
�



Telefon Rehberi

n rehberi girişi SIM karta
isim ve telefon numarasõnõ
z.

rli telefon rehberi girişiyle ilgili
lõ bilgi görüntüler. İsim, grup,
n numarasõ, kişiselleştirilmiş
si, kişiselleştirilmiş gelen arama
i vb. bilgileri
ntüleyebilirsiniz. Eğer bu
ler bir ekran uzunluğundan
ysa, kaydõrmak için+/-
nabilirsiniz. Eğer ilgili resim
adõysanõz, geçerli telefon
ri girişinin resmini

ntülemek için L Görüntüle
a basabilirsiniz.

li telefon rehberi girişini
lemek ve görüntülemek için. 
n rehberindeki geçerli girişi
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Telefon rehberinde, telefon rehberi girişleri listesine
Hõzlõ Arama ile girebilir, sonra +/- ile kaydõrarak
telefon rehberi girişi seçebilirsiniz.
Aşağõdaki seçenekler için L veya , tuşuna basõn:

Eğer geçerli telefo
kayõtlõysa, sadece 
görüntüleyebilirsini

� Tercih Edilen Saklama: telefon
numaralarõnõn kaydõ için
varsayõlan yeri ayarlama: SIM�e
veya Telefona. Yeni telefon girişi
yaparken tercih edilen saklama
yerini de seçebilirsiniz.

� Alanlar: Ev Numarasõ, Şirket
İsmi, Eposta Adresi, Ofis
Numarasõ, Faks Numarasõ, İlgili
Resim, İlgili Ses, Arayan Grubu
alanlarõnõ sakla veya göster.
Göstermek için Açõk veya
gizlemek için Kapalõ seçin.

Ara geçerli telefon rehberi girşini
aramak için L tuşuna basõn.

IP Ara eğer IP numarasõ ayarlandõysa, IP Ara
seçmek IP numara�sõnõ numaranõn
önüne ekler ve arar.

SMS gönder geçerli telefon rehberi girişine kõsa
mesaj gönderir. 

Görüntüle geçe
detay
telefo
zil se
resm
görü
bilgi
fazla
kulla
ayarl
rehbe
görü
tuşun

Düzenle geçer
düzen

Sil telefo
siler.
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Telefon Rehberi

Telefon rehberi listesindeki seçili girişi veya
telefon rehberi girişindeki detaylõ bilgi arabirim
modunu aramak için ( tuşuna basõn. Eğer
girişte birden fazla telefon numarasõ varsa, (
tuşuna bastõğõnõzda numara listesi belirir.
İstediğiniz numarayõ seçin ve ( tuşuna tekrar
basõn.

Kopyala geçerli telefon rehberi girişini başka
bir telefona veya SIM karta
kopyalar. Eğer telefon rehberi girişi
telefondaysa, bu eylem SIM kartta
kopya yaratõr. Eğer telefon rehberi
girişi SIM karttaysa, bu eylem
telefonda kopya yaratõr.

Taşõ geçerli telefon rehberi girişini başka
bir konuma taşõr. Eğer telefon
rehberi girişi telefondaysa, bu eylem
girişi SIM karta taşõr. Eğer telefon
rehberi girişi SIM karttaysa, bu
eylem girişi telefona taşõr. 

Çoğalt telefon rehberi girişinin nerede
olduğuna bağlõ olarak geçerli girişin
bir kopyasõnõ telefonda veya SIM
kartta oluşturur. 



Mesajlar

Kaydedilebilecek mesaj sayõsõ (bu gelen ve
õ içerir) SIM kartõn kapasitesine
 kart dolduysa " " simgesi

k için, Gelen Kutusu içine girin
a basarak yeni mesajõ okuyun.

tesini Gelen kutusu içinde
önderenin telefon numarasõ
õtlõysa ismi) görüntülenir. Kõsa
ihte görüntülenir.
ni görüntülerken +/- tuşlarõ ile
iz. Kõsa mesaj listesi Gelen
rüntülendiğinde, L Tamam
esajõn detaylarõnõ, alõnma tarih
derenin telefon numarasõnõ ve
isim rehberde kayõtlõysa)
 esnada aşağõdaki işlemleri
için L Seçenek tuşuna

jõ gönderene bir yanõt gönderir
rli mesajõ düzenleyin ve Sadece
er, Kaydet ve Gönder, Kaydet,
n Fazla Gönder, veya Grup ile
er seçin. 
i mesajõ düzenler.
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5. Mesajlar
Ana menüden Masajlar seçin ve girmek için L
tuşuna basõn. Seçenekler aşağõdaki gibidir: SMS,
MMS, Telesekreter Sunucusu ve Yayõn Mesajlarõ.

SMS
Eğer şebekeniz SMS (Kõsa Mesaj Servisi)
destekliyorsa ve şebeke sağlayõcõnõzdan bu hizmeti
aldõysanõz İngilizce ve Çince kõsa mesaj
gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz EMS (Gelişmiş
Mesaj Servisi) destekler, böylelikle mesalarõnõza
resim, animasyon, melodi, ses vs. ekleyebilirsiniz.
Kõsa mesaj oluşturmak için şablon kullanabilirsiniz. 
Aşağõdakileri seçmek için SMS içine girin: Gelen
kutusu, Giden kutusu, Mesaj Yaz, Kalõplar veya Mesaj
Ayarlarõ. 
Gelen kutusu
Gelen mesajlarõ görüntülemek için Gelen kutusu
içine girin. Kõsa mesaj aldõğõnõzda telefonunuz titrer
(eğer Uyarõ Tipi Titreşim olarak ayarlandõysa), çalar
(eğer Mesaj Tonu fonksiyonu etkinse), ve ekranda
yeni mesaj uyarõ bilgisi görüntülenir. Eğer hemen
okumak istemezseniz bekleme modundayken
ekranõn üstünde bir zarf simgesi belirir ve mesaj
otomatik olarak SIM karta kaydedilir.

kaydedilen mesajlar
bağlõdõr. Eğer SIM
yanõp söner. 
Yeni mesajõ okuma
ve L Tamam tuşun
� Kõsa mesaj lis

görüntülerken, g
(veya rehberde kay
mesajõn geldiği tar

� Kõsa mesaj listesi
mesaj seçebilirsin
kutusu içinde gö
tuşuna basarak m
ve saatini ve gön
ismini (eğer 
görebilirsiniz. Bu
gerçekleştirmek 
basabilirsiniz:

Cevapla mesa
İlet geçe

Gönd
Birde
Gönd

Düzenle seçil
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ak için L Tamam tuşuna
Bu esnada aşağõdaki işlemleri
çin L Seçenek tuşuna basabilirsiniz: 

zmadan önce, kõsa mesaj servis
sõnõ ayarladõğõnõzdan emin olun. 
j Yaz ile düzenleyebilirsiniz.

seçili mesajõ gönderir.
seçili mesajõ düzenler.
seçili mesajõ siler.
Giden kutusu�nda seçilmiş olan
numaradan gelen tüm mesajlarõ
siler.
Giden kutusu içindeki tüm mesajlar
silinir.
mesaj içerisinden alõcõnõn telefon
numarasõnõ alõr (3-40 bit). Numaralar
liste şeklinde gösterilir. Numarayõ
seçebilir, telefon rehberine
kaydedebilir veya arayabilirsiniz. 
Mesajlar

Giden kutusu
Kõsa mesajlarõ görüntülemek (SIM kart veya telefon
hafõzasõnda kayõtlõ olan) için Giden kutusu içine girin. 
Giden kutusu mesaj listesi belirdiğinde, kõsa mesaj
seçmek için +/- tuşlarõnõ kullanabilir, ve seçilen

mesajõ okum
basabilirsiniz. 
gerçekleştirmek i

Mesaj Yaz
Kõsa mesaj ya
merkezi numara
Mesajõnõzõ Mesa

Sil seçili mesajõ siler.
Aynõ
Numarayõ Sil

Gelen kutusu�nda seçilmiş olan
numaradan gelen tüm mesajlarõ
siler.

Tümünü Sil Gelen kutusu içindeki tüm mesajlarõ
siler.

Numara
Kullan

mesaj içerisinden gönderenin telefon
numarasõnõ alõr (3-40 bit). Numaralar
liste şeklinde gösterilir. Numarayõ
seçebilir, telefon rehberine
kaydedebilir veya arayabilirsiniz. 

Nesneleri
Kaydet

mesaj içerisindeki ses ve resim
nesnelerini alõr (EMS) ve kaydeder.
Mesaj birden fazla nesne içeriyorsa,
+/- tuşuna basarak bir nezne seçin ve
kaydedin. Resimleri, animasyonlarõ
ve melodileri Resmin, Animasyonum,
ve Melodim klasörlerine
kaydedebilirsiniz.

Gönder

Düzenle

Sil

Aynõ
Numarayõ Sil

Tümünü Sil

Numara
Kullan



Mesajlar

L tuşuna basarak Seçenek menüsüne girin:

ra, Kaydet seçerek mesajõ Giden
ebilirsiniz. Eğer Sadece Gönder
 telefon numarasõnõ girmeniz
yõ tuşlarõ ile telefon numarasõnõ
l tuşuna basarak alõcõnõn telefon
k için telefon rehberine
irden Fazla Gönder seçtiyseniz,
en fazla kişiye göndermenizi
le içine girersiniz. Eğer Grup ile
z grubun tüm üyelerine

erdeki kõsa mesaj servisleri 160
kter) üzerindeki kõsa mesajlarõ

, animasyon ve melodiler
onlar arasõnda gönderilebilir. 

eni Paragraf: yeni paragrafõ
tomatik Hizalama modu ile,
ola hizalama modu, Orta
izalama modu, Sağa hizalama
odu olarak ekler. 
iriş Metodu: 8 giriş metodu ve
embolleri Gir seçenek
enüsünü sunar.
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Tamam seçtikten son
Kutusu içine kayded
seçtiyseniz, alõcõnõn
istenir. Bu esnada sa
girebilir veya L Bu
numarasõnõ seçme
girebilirsiniz. Eğer B
bir kõsa mesajõ bird
sağlayan Liste Düzen
Gönder seçtiyseni
gönderebilirsiniz.

Bazõ şehir ve bölgel
harf (70 çince kara
desteklemez. Resim
sadece uyumlu telef

Tamam Mesajõnõzõ tamamladõktan sonra
bu seçeneği seçebilir ve +/-
tuşunu kullanarak Sadece Gönder,
Kaydet ve Gönder, Kaydet, Birden
Fazla Gönder veya Grup ile Gönder
seçebilirsiniz. 

Şablon Kullan Önceden hazõrlanmõş mesajlarõ
seçmek için.

Nesne Ekle Mesajõnõza resim, animasyon ve
ses eklemek için

Metni
Biçimlendir

metin formatõnõ aşağõdaki biçimde
ayarlar:
� Metin Boyutu: metin boyutunu

Küçük, Orta, veya Büyük olarak
ayarlar. BU seçenek Çince
karakterlerde kullanõlamaz.

� Metin Stili: metin stilini Kalõn,
Eğik, Alt çizgi, veya Üstü çizik
olarak ayarlar.

� Hizalama: hizalama modunu
seçer: Otomatik, Sol, Orta, veya
Sağ. 

� Y
O
S
H
m

� G
S
m
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u
M kart ve telefonda kaydedilmiş
õt durumlarõnõ göstermek için

Mesaj tipini seçmek için. Bu
seçenek şebekeye bağlõdõr.
Profilin adõnõ düzenlemek için.

Bu seçenek Açõk iken, göndermiş
olduğunuz SMS�in alõcõ tarafõndan
alõnõp alõnmadõğõ size yine SMS
yoluyla bildirilir. Bu özellik
aboneliğe bağlõdõr.
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.
Mesajlar

Şablon
Bu menü, en sõk kullandõğõnõz on adede kadar
mesajõ önceden hazõrlamanõzõ sağlar. Bir mesaj
seçin ve sonraki seçeneklere erişmek için L
tuşuna basõn.

Mesaj Ayarlarõ
Bu menü SMS ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza izin
verir. Seçenekler şunlardõr:
Profil Ayarõ

Ortak Ayar

Hafõza Durum
Bu seçenek SI
mesajlarõn kay
kullanõlõr.

Düzenle Yeni bir mesaj girmek veya
seçtiğiniz önceden ayarlanmõş bir
mesajõ düzenlemek için.

Sil Seçilen önceden tanõmlõ mesajõ
silmek için.

SC Adresi Varsayõlan SMS merkezinizi seçmek
için. SIM kartõnõzda bu hizmet
kullanõlamõyorsa, SMS merkezi
numaranõzõ girmeniz gerekecektir.

Geçerli
Periyod

Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunun
seçilmesi. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur). Bu
özellik aboneliğe bağlõdõr.

Mesaj Tipi

Profil Adõ

Teslim
Raporu

Cevap Yolu



Mesajlar

Tercih Edilen Saklama alõcõnõn adresini göremeyeceklerdir), konu ve mesaj
arasõ veya E-posta adresini alõcõ
iniz ve her MMS birden fazla

irebilir veya farklõ nesneler
Seçenek tuşuna basõn ve Düzenle

bilirsiniz:
yfaya metin ekler.
etni düzenler ve değiştirir.
etni siler.
osya Yöneticisi içinden bir resim
çer ve sayfaya ekler.
çili resmi düzenler.
çerli resmi siler.

osya Yöneticisi içinden bir ses
çer ve sayfaya ekler.
çili sesi düzenler.
çili sesi siler.
çerli sayfaya Dosya Yöneticisi
inden ek ekler.
çili eki düzenler.
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Bu seçenek, alõnan mesajlar için tercih ettiğiniz
kayõt konumu seçmenizi sağlar.
Tercihli Taşõyõcõ
Bu seçenek tercih edilen aktarõm modunu
ayarlamanõzõ sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen
şebeke operatörünüze danõşõn.

MMS
MMS Multimedya Mesaj Servisi demektir.
Multimedya fonksiyonlarõnõ destekler ve metin, resim,
ses ve bir çok multimedya dosya biçimi gönderebilir.
MMS özelliği şebekeye bağlõdõr. Bu fonksiyonu
kullanmadan önce, SIM kartõnõzõn bu servisi
desteklediğinden emin olun veya şebeke
operatörünüze danõşõn. Eğer cep telefonunuz MMS
fonksiyonu destekliyorsa, gerekli MMS ayarlarõnõ
yaptõktan sonra MMS gönderip alabilirsiniz.
Her MMS bir slayt show gibidir.
Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için MMS içine
girin: Mesaj Yaz, Gelen Kutusu, Giden Kutusu,
Taslaklar ve Mesaj Ayarlarõ.
Mesaj Yaz
Burada aşağõdakileri belirlemeniz gerekir: alõcõ, kopya
(MMS�i bu alõcõ için kopyala), gizli kopya (alõcõya bu
mesajõn gizli bir kopyasõnõ gönder, diğer alõcõlar bu

içeriği. Telefon num
olarak belirleyebilirs
nesne gönderebilir.
Doğrudan metin g
ekleyebilirsiniz. L 
seçin.
Şu işlemleri uygulaya
Metin ekle sa
Metni düzenle m
Metni Sil m
Resim ekle D

se
Resmi Düzenle se
Resmi Sil ge
Ses ekle D

se
Ses Düzenle se
Sesi Sil se
Ek Ekle ge

iç
Eki Düzenle se
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eneklerden bazõlarõ sadece belirli
rünür; örneğin, Slayt Sil MMS
yfaya sahipse görünür. Her MS
 ve bir ses içerebilir. Sayfa resim

inde, Resim ekle Resim düzenle ya da
Düzenle olarak değişiri. MMS

kranõn üstündeki bilgi çubuğu
leri gösterir: sayfa/toplam sayfa;
 buyutu.

lma
unda yeni MMS aldõğõnõzda
er (eğer Uyarõ Tipi Titreşim olarak
alar (eğer Mesaj Tonu fonksiyonu

snada ekranda, Yeni MMS Mesajõ

izdeyken ve alma modu Hemen
, bekleme modundayken yeni MMS
n bir simge görüntülenir. Bu esnada
rak ön belleğe kaydedilir.

õcõnõn MMS�i alõp almadõğõnõn
lgisi.
MS�in önceliği ayarlanõr. Normal,
ksek ve Düşük olarak ayarlanabilir.
Mesajlar

MMS�i düzenlemeyi bitirdiğinizde Tamam seçin,
aşağõdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: Sadece
Gönder, Kaydet ve Gönder, Taslaklara Kaydet,
Gönderme Seçenekleri, veya Çõkõş.
Aşağõdaki Gönderme Seçenekleri�ni ayarlayabilirsiniz:

Yukarõdaki seç
durumlarda gö
birden fazla sa
sayfasõ bir resim
veya ses içerdiğ
ses ekle Ses 
düzenlerken e
aşağõdaki bilgi
MMS�İn toplam

Yeni MMS A
Bekleme mod
telefonunuz titr
ayarlandõysa), ç
etkinse). Bu e
görüntülenir.
Kendi şebeken
olarak ayarlõysa
aldõğõnõzõ belirte
MMS geçici ola

Eki Sil seçili eki siler.
Yeni Slayt Ekle sayfanõn arkasõndan yeni slayt

ekler.
Slayt Sil geçerli slaytõ siler.
Önceki slayt önceki slayta döner.
Sonraki slayt sonraki sayfaya geçer.
Önizleme MMS önizleme sağlar.
Slayt Süresi sayfa süresini ayarlar, farklõ

sayfalar farklõ sürelerde olabilir.

Geçerlilik
süresi

MMS�in MMS merkezinde
kaydedileceği süreyi belirler (bu
şebeke tarafõndan sağlanan hizmete
bağlõdõr). Maks, 1 Saat, 12 Saat, 1
Gün veya 1 Hafta seçebilirsiniz.

Okuma
Raporu

alõcõnõn MMS�i okuyup okumadõğõnõn
bilgisi.

Teslim
Raporu

al
bi

Öncelik M
Yü



Mesajlar

Eğer bekleme modunda değilken MMS alõrsanõz,  içeriğini görüntüler,
rmak için R tuşuna basõn.
 ekrandan daha büyükse, tam
 görüntülemek için +/- taşõyõn.
 gösterimi tamamlandõğõnda,
eçenek tuşuna basarak MMS�i
 oynatõn, sonraki slayta geçin
Sesi Farklõ Kaydet/Resmi Farklõ
t /Ekleri göster, seçin.

tuşuna basarak, girin,
renin numarasõnõ, kopya,
 gönderilme saati ve tarihi vb
tüleyin. 
�i düzenleyin ve göndereni
layõn, aynõ esnada konu �Re:
 değişir. ....".
�i düzenleyin ve tümünü
layõn, aynõ esnada konu �Re:
 değişir. ....".
�i düzenleyin ve iletin, aynõ
a konu �İlt: olarak değişir. ...". 
�i siler.
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sürekli olarak R veya ) tuşuna basarak bekleme
moduna dönün; L tuşuna basarak MMS içeriğini
okuyun; R tuşuna basarak geri dönün.
Kendi şebekenizdeyken eğer şebeke durursa, Alma
modu Hemen olarak ayarlõysa veya Alma modunu
Ertelemeli olarak ayarladõysanõz yeni MMS
geldiğinide yeni MMS�i indirmek isteyip
istemediğiniz sorulacaktõr. MMS boyutu da
görüntülenir. 
Gelen kutusu
Yeni MMS�ler doğrudan Gelen kutusu�na
yerleştirilir.
Gelen kutusu içine girin. Cep telefonunuz Gelen
kutusu içinde MMS listesini görüntüler (indirme
mesajlarõ dahil). Okumak istediğiniz MMS üzerine
gitmek için +/- tuşuna basõn L Seçenekler tuşuna
basarak seçili MMS üzerinde aşağõdkai işlemleri
yapabilirsiniz:
İndir MMS içeriğini indirir (eğer MMS

telefonunuza indirilmemişse). L
Tamam, tuşuna basarak MMS
boyutunu görüntüleyin ve indirilip
indirilmeyeceğini onaylayõn.

Görüntüle MMS
durdu
Sayfa
sayfa
MMS
L S
tekrar
veya 
Kayde

Özellikler L 
gönde
konu,
görün

Cevapla MMS
cevap
olarak

Tümünü
cevapla

MMS
cevap
olarak

İlet MMS
esnad

Sil MMS
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rilmeye hazõr olmayan MMS�leri
zenlenerek gönderilebilir. Taslaklar
p telefonunuz Taslaklar içindeki

eler. Okumak istediğiniz MMS
için +/- tuşuna basõn L Seçenekler
 seçili MMS üzerinde aşağõdaki
ilirsiniz:

iden kutusu�ndaki tüm MMS�leri
iler.
önderenin ve alõcõnõn numarasõnõ
larak, Ara veya Telefon Rehberine
aydet.

MS içeriğini görüntüler.
eçerli MMS ile ilgili detaylõ bilgi
örüntüler. Kime, Cc, Konu, MMS
oyutu, Tarih, vs.
ğer MMS alõcõ, kopya vs
eriyorsa, MMS belirlenen alõcõlara
önderilir.
eçili mesajõ düzenler.

MS�i siler.
Mesajlar

Giden kutusu
Başarõyla gönderilmemiş veya göndermeden önce
kaydet seçtiğiniz MMS�ler Giden Kutusu içine
kaydedilir.
Giden Kutusu�na girin. Cep telefonunuz Giden kutusu
içinde MMS listesini görüntüler. Okumak
istediğiniz MMS üzerine gitmek için +/- tuşuna
basõn L Seçenekler tuşuna basarak aşağõdaki
işlemleri yapabilirsiniz:

Taslak(lar)
Taslaklar gönde
içerir. Bunlar dü
içine girin, ce
MMS�leri list
üzerine gitmek 
tuşuna basarak
işlemleri yapab

Tümünü Sil gelen kutusundaki tüm MMS�leri
siler.

Numara
Kullan

gönderenin numarasõnõ alarak, Ara
veya Telefon Rehberine Kaydet.

Görüntüle MMS içeriğini görüntüler.
Özellikler geçerli MMS ile ilgili detaylõ bilgi

görüntüler. Kime, Cc, Konu, MMS
Boyut, Tarih, vs.

Tekrar
Gönder

MMS�i tekrar gönderir, bu seçenek
sadece MMS başarõ ile
gönderilemediyse kullanõlabilir.

Diğerlerine
gönder

MMS başka alõcõlara gönderilir.

Sil MMS�i siler.

Tümünü Sil G
s

Numara
Kullan

g
a
K

Görüntüle M
Özellikler g

g
B

Gönder E
iç
g

Mesajõ
düzenle

s

Sil M



Mesajlar

ncelik: MMS�in önceliği
yarlanõr. Normal, Yüksek ve
üşük olarak ayarlanabilir.
layt Süresi: sayfa süresini kontrol
der. 1 ile 60 arasõnda bir sayõ
irebilirsiniz.
etim zamanõ: tekrar gönderme
üresini ayarlar - Hemen, Bir
aatte, 12 saatte veya 24
aatte.

 alma parametlerini aşağõdaki
ilde ayarlar:
õl şebeke: MMS alma önceliğini
arlar. Eğer Hemen seçerseniz,
MS geldiği anda hemen
dirilir; eğer Ertelemeli
çerseniz, yeni MMS geldiğinde
ze bildirilir ve indirmek isteyip
temediğiniz sorulur. MMS
õmõnõ engellemek için Kõsõtlõ
çebilirsiniz.
olaşõm: Dolaşõmdayken MMS
ma önceliğini ayarlar. Asõl
arak, Ertelemeli, veya Kõsõtlõ
çebilirsiniz.
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Mesaj Ayarlarõ
Kullanõcõ MMS özelliğini kullanmak için gerekli
ayarlarõ yapmalõdõr.
Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için MMS
Ayalarõ içine girin:

Tümünü Sil taslak kutusundaki tüm MMS�leri
siler.

Numara
Kullan

gönderenin ve alõcõnõn numarasõnõ
alarak, Ara veya Telefon Rehberine
Kaydet.

Gönderme gönderme parametrelerini aşağõdaki
gibi ayarlar:
� Geçerlilik süresi: MMS�in MMS

merkezinde kaydedileceği süreyi
belirler (bu şebeke tarafõndan
sağlanan hizmete bağlõdõr). 1 Saat,
12 Saat, 1 Gün, 1 Hafta veya Maks
</> ile seçilir. Maks süresi MMS
servis merkezince belirlenir.

� Okuma raporu: alõcõnõn MMS�i
okuyup okumadõğõnõn bilgisi. 

� Teslim Raporu: MMS�in alõcõya
başarõ ile iletilip iletilmediğinin
bilgisi.

� Ö
a
D

� S
e
g

� İl
s
s
s

Geri alma geri
şek
� As

ay
M
in
se
si
is
al
se

� D
al
ol
se
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 ve Teslim Raporu şebeke desteği
en servis sağlayõcõnõzla görüşün.

zda MMS saklama için ayrõlmõş
ktadõr. BU alan tamamen
enilerini alabilmek için bazõ
niz gerekir.

listeden veri hesabõ seçmek için
L Seç, tuşuna basõn.
Bağlantõsõz veya Bağlantõ-bağõmlõ
seçin.
MMS şebekesi IP adresini
ayarlayõn.
kullanõcõ adõnõ ayarlayõn; boş
olamaz. 
şifreyi ayarlayõn; boş olamaz.
telefonun hafõza durumunu
görüntüler. Kullanõm - oranõ toplam
MMS hafõzasõnõn kullanõmõnõ
gösterir; Boş - kullanõlabilir boş
alanõ gösterir.
Mesajlar

Okuma Raporu
gerektirir. Lütf

Cep telefonunu
yer bulunma
dolduğunda y
MMS�leri silme

� Okuma raporu: rapor gönderilip
gönderilmeyeceğini ayarlar.
Gönder, Asla Gönderme, veya
İstek üzerine seçebilirsiniz.

� Teslim raporu: teslim raporlarõnõn
gönderilmesine izin vermek
veya engellemek için açõk/
kapalõ olarak ayarlayõn.

Filtreler parametreleri aşağõdaki şekilde
ayarlar:
� Maks Boyut (KB): 1 ile 50

arasõnda maks boyut belirler.
� İsimsiz: isimsiz MMS alõp

almamayõ ayarlar. İzin ver veya
Reddet seçin.

� Reklam: reklam için MMS alõp
almamayõ ayarlar. İzin ver veya
Reddet seçin.

Profil Düzenle şebeke ayarlar ve profil
aktifleştirir.

Profili Yeniden
Adlandõr

profil adõnõ düzenler ve kaydeder.

Ana sayfa varsayõlan MMS merkez adresini
ayarlar, http://mmsc.monternet.com.

Veri Hesabõ

Bağlantõ Tipi

IP Adresi

Kullanõcõ adõ

Şifre

Hafõza
Durumu



Mesajlar

Telesekreter Sunucusu temasa geçin, kullanõlabilir kanallarõ ve bilgi
ardõr.

 mesajlarõnõn fonksiyonunu
ar. Açõk seçiliyken, yayõn
iniz. Kapalõ�yõ seçtiğinizde ise,
mazsõnõz.

tkinleştirdikten sonra yayõn
 için.

mesajlarõnõn dilini ayarlamak

k kanal ayarlayõn, Seç, Ekle,
bilirisniz.
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Gelen aramalarõ cevaplayamadõğõnõzda aramalarõ
otomatik olarak telesekretere yönlendirir. Arayan
şebekenin telesekreterine mesaj bõrakabilir. Arayan
mesaj bõraktõğõnda, telesekreteri arayarak mesajõ
dinleyebilirsiniz.
� Telesekreter Sunucusu girin. İki telesekreter

sunucusu ayarlayabilirsiniz. 
� Seçeneklere erişmek için L Tamam tuşuna

basõn. Telesekreter numarasõnõzõ girmek için
Düzenle seçebilir, telesekreter ayarlarõnõ silmek
için Sil seçebilir veya mesjalarõnõzõ dinlemek için
Sesli Postaya Bağlan seçebilirsiniz.

� Kullanabilmeniz için Teleskereter Sunucusu
fonksiyonu şebeke tarafõndan desteklenmelidir.
Bu özelliği kullanmadan önce başvurmanõz
gerekebilir. Telesekreter numaranõz ile ilgili daha
fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle
temas kurun.

Yayõn Mesajlarõ
Bu bir grup cep telefonu kullanõcõsõna gönderilen
yayõn mesajõdõr. Bu mesajlar kodlu kanallar
üzerinden yayõnlanõr. Genelde, bir yayõn kanalõ tek
bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen şebeke sağlayõcõ ile

listesini sağlayacakl
Alma Modu
Bu menü, yayõn
ayarlamanõzõ sağl
mesajlarõnõ alabilirs
yayõn mesajlarõnõ ala
Mesaj Oku
Alma modunu e
mesajlarõnõ okumak
Diller
Alõnabilecek yayõn 
için.
Kanal Ayarõ
L tuşuna basara
Düzenle veya Sil seçe
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amalar
r�a girin, yapõlan aramalar listelenir.
sonra arama bilgisini kontrol etmek
 tuşuna basõn. 
ek tuşuna bastõysanõz, kullanõlabilir
şlevleri Cevapsõz Aramalar�daki ile

alar
a girin, gelen aramalar listelenir. Bir
a arama bilgisini kontrol etmek için
na basõn. 

ek tuşuna bastõysanõz, kullanõlabilir
şlevleri Cevapsõz Aramalar�daki ile

dõ Silme
na basarak Arama Kaydõ Silme içine

kaydõ boş olmadõğõnda, Cevapsõz

seçilen numarayõ telefon defterine
kaydeder.

cevapsõz arama numarasõnõ
düzenler ve kaydeder.
Arama Geçmişi

6. Arama Geçmişi
Ana menüde, gezinme tuşlarõna basarak Arama
Geçmişi üzerine gelin ve girmek için L Tamam
tuşuna basõn. Arama kayõtlarõndaki bilgilere
bakabilirsiniz.

Cevapsõz Aramalar
Cevapsõz Aramalar�a girin, ekranda arayanõn adõ
(eğer isim telefon rehberinde kayõtlõysa) ve telefon
numarasõ görüntülenir. Cevapsõz aramalar
listesinden bir kayõt seçin ve detaylarõnõ
görüntülemek için L Tamam tuşuna basõn.
Arayanõn tarihi, saati ve ismi, telefon numarasõ ve
cevapsõz aramalarõn sayõsõ görüntülenir.
Aşağõdaki işlemler için L Seçenek tuşuna basõn: 

Yapõlan Ar
Yapõlan Aramala
Bir kayõt seçin 
için L Tamam
Eğer L Seçen
seçenekler ve i
aynõdõr.

Gelen Aram
Gelen Aramalar�
kayõt seçin sonr
L Tamam tuşu
Eğer L Seçen
seçenekler ve i
aynõdõr.

Arama Kay
L Tamam tuşu
girin. Arama 

Ara seçilen numarayõ arar. 
IP Ara eğer IP numarasõ ayarladõysanõz,

geçerli numaranõn önündeki IP
numarasõnõ eklemek ve sonrada
numarayõ aramak için bu seçeneği
seçebilirsiniz.

SMS gönder seçilen numaraya SMS gönderir. 
Sil seçilen kaydõ siler. 

Telefon
Rehberine
Kaydet

Düzenle



Arama Geçmişi

Aramalar, Yapõlan Aramalar, Gelen Aramalar ve Tüm

z Arama Ücreti fonksiyonunu
desteklemelidir. Maks Ücret ve
ak için PIN2 kodu girmeniz
 almak için lütfen şebeke
a geçin.

ayõcõnõ görüntülemek için.
: Gönderilmiş ve Alõndi.

rinden aktarõlan veri miktarõnõn
ek için GPRS Sayaçõ içine girin.
i gibidir: Son Gönderilen, Son

 Tüm Gelen. Sayaç Sõfõrla ile

ma ücret kaydõnõ temizler.
2 kodu gereklidir. 

ma ücret limiti görüntülemenizi
ayarlamanõzõ sağlar. Limit

adõğõnda, �0� görüntülenir.
ma birim ücret görünler ve
rlar.
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Aramalar kayõtlarõnõ silebilirsiniz.

Arama Süresi
L Tamam tuşuna basarak Arama Süresi içine girin.
Arama süresi bilgilerine bakabilirsiniz. 

Arama Ücreti
L Tamam tuşuna basarak Arama Ücreti içine girin.
Arama ücretleri bilgilerine bakabilirsiniz. 

Şebeke operatörünü
kullanmadan önce 
Birim Fiyat ayarlam
gerekir. Bu kodu
sağlayõcõnõzla temas

SMS Sayaç
Geçerli SMS s
Seçenekler şunlardõr

GPRS Sayacõ
Şebekede GPRS üze
hacmini görüntülem
Seçenekler aşağõdak
Alõnan, Tüm Giden,
sõfõrlayabilirsiniz.

Son Arama
Süresi

son aramanõn süresini gösterir.

Toplam Giden yapõlan aramalarõn toplam süresini
gösterir.

Toplam
Alõnan

gelen aramalarõn toplam süresini
gösterir.

Tüm Süreyi
Sõfõrla

tüm arama sürelerini sõfõrlar.

Son Arama
Ücreti

son aramanõn ücretini gösterir.

Toplam Ücret tüm aramalarõn toplam ücretini
gösterir. 

Ücret Sõfõrla ara
PIN

Maks Ücret ara
ve 
olm

Birim Başõ
Fiyat

ara
aya
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ları
undayken, kameranın önizleme
mek için C tuşuna basın. </> tuşuna
om, Resim Efekti vya Resim Boyutu
arlamak için +/- tuşlarına basın.
 ilgili parametre görüntülenir.
unda, aşağıdaki kısayol işlemleri

toğrafın parlaklığını ayarlar.
oplam 7 seviye vardır;

],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],
viye ne kadar yüksekse fotoğraf o
dar parlaktır.
meranın odaklanmasını ayarlar.
arsayılan ayar normaldir [ ].
akınlaştırmak için +, uzaklaştırmak
in - tuşuna basın. Zoom katları
nlardır: Zoom 1x [ ], Zoom 2x

] ve Zoom 4x [ ].
kilecek fotoğrafın renk stilini
lirler, aşağıdakileri içerir: Normal,

s, Ay Işığı, Antik, Cool, Sıcak ve Sepia.
toğrafın kaydedileceği boyutu
lirler. Üç boyut vardır: 640x480
], 320x240 [ ] ve Ana LCD

yutu [ ].
Kamera

7. Kamera
Bu cep telefonu fotoğraf çekmenizi, bunları cep
telefonuna kaydetmenizi, duvar kağıdı olarak
kullanmanızı (ana ekran boyutunda) veya
arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza MMS ile
göndermenizi sağlayan yüksek çözünürlüklü bir
kamera (30 bin resim elementi) içerir.
Ana menüde, gezinme tuşları ile kaydırın ve Kamera
seçin. Bu menüdeki seçenekler Kamera ve Resim
Oynatıcısı şeklindedir.

Bekleme modunda, önizleme moduna doğrudan
girmek için C tuşuna basın, fotoğraf çekmek için
,, C tuşuna veya sağ yan tuşa basın. 

Kamera
Kamera’yı açar. Kamera şimdi önizleme
modundadır.

 

Kamera Ayar
Bekleme mod
penceresine gir
basarak EV, Zo
seçin; öğeyi ay
Ekranın üstünde
Önizleme mod
kullanılabilir:
EV fo

T
[
se
ka

Zoom ka
V
Y
iç
şu
[

Resim
Efekti

çe
be
Si

Resim
Boyutu

fo
be
[
Bo



Kamera

sim Boyutu ve Resim Kalitesi ve
sya Yolu ayarlayın. Resim Boyutu
emleri kısayol işlemleri ile
nıdır; Resim Kalitesi şunları
rir: Normal, Yüksek, Hassas ve
şük; Dosya Yolu şunları içerir:
lefon ve Hafıza Kartı.
im sesini ayarlayın: Hiçbiri Ses

Ses 2 veya Ses 3.
ekli çekim sayısını ayarlayın:
palı, tek Çekim, Üçlü Çekim veya
şli Çekim.
cikme zamanlayıcı ayarlar.
toğraf çekmek için kamera
una bastığınızda, fotoğraf
ece belirlediğiniz süre

çtikten sonra çekilir.
ndi kendini çekim modu
ında kamera parametrelerini
rsayılan ayarlara döndürür.
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Boyut 640x480 olarak ayarlandığında, zoom
desteklenmez; boyut 320x240 olarak ayarlandığında,
Zoom 1x ve Zoom 2x desteklenir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için kameranın
önizleme penceresinde L Seçenekler tuşuna basın: 
Resim
Oynatıcısı'na

Resim Oynatıcısı'na gider. Resim
Oynatıcısı içinde kaydedilmiş
fotoğraflar liste olarak
görüntülenir. Eğer Dosya Yolu
Telefon olarak ayarlandıysa, Dosya
Yöneticisi içinde D:\Fotoğraflar
içinde kaydedilmiş fotoğraflar
görüntülenir; eğer Dosya Yolu
Hafıza Kartı olarak ayarlandıysa,
Dosya Yöneticisi içinde
E::\Fotoğraflar içindeki
fotoğraflar görüntülenir.

Kamera
Ayarları

EV, Zoom, Resim Efekti ayarlayın,
ayarlamayı bitirin ve L Tamam
tuşuna basarak geçerli ayarları
aktifleştirin. EV, Zoom ve Resim
Efekti işlemleri kısayol işlemi ile
aynıdır. 

Resim Ayarları Re
Do
işl
ay
içe
Dü
Te

Çekim Sesi çek
1, 

Sürekli Çekim sür
Ka
Be

Gecikme
Zamanlayıcı

Ge
Fo
tuş
sad
ge

Varsayılanları
Yükle

ke
dış
va
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atıcısı
i görüntülemek için Resim Oynatıcısı
iler için L Seçenek tuşuna basın:
eniden Adlandır, Sil, Tüm Dosyaları Sil,
lama (eğer Telefon seçildiyse, D:\
rüntülenir; eğer Hafıza Kartı
:\ içindekiler görüntülenir).

üntülemek için +/- tuşuna basın. İlet
rafı iletebilirsiniz Açılış Göstergesine,
rgesine, Duvar Kağıdına, Ekran
fon Rehberine, MMS’e, EMS’ye. İletme
ı veya başarısızlığı MMS saklama
üğüne, ekran boyutuna vs. bağlıdır.
Kamera

Fotoğraf çekme
• Çekim modunda, fotoğrafını çekmek istediğiniz

nesneyi çekmek için lensi ayarlayın.
• Çekmek istediğiniz pozu ayarladıktan sonra,

kamerayı sabit tutun ve fotoğrafı çekmek için ,,
C veya > tuşuna basın. 

• Fotoğrafı çektikten sonra, L veya , tuşuna
basarak kaydedin (varsayılan Dosya Yolu Telefon
şeklindedir), sonra çekim moduna dönün. Veya
fotoğrafı kaydetmeden çekim moduna dönmek
için R tuşuna basın.

• Sürekli Çekim Açık olarak ayarlandığında,
fotoğrafın çekilmesi ve kaydedilmesi aynı anda
olur.

• Varsayılan olarak, fotoğraf kaydedilir ve IMG + 4
haneli fotoğraf numarası ile adlandırılır (sayı
fotoğraflar çekildikçe artacaktır) + A ile Z
arasında seçtiğiniz bir harf. Fotoğrafları Resim
Oynatıcısı menüsünden, veya Dosya Yöneticisi
içindeki Fotoğraflar klasöründen (eğer Dosya Yolu
Telefon olarak ayarlanmışsa D:\ içindekiler
görüntülenir; eğer Dosya Yolu Hafıza Kartı olarak
ayarlanmışsa, E:\ içindekiler görüntülenir).

Resim Oyn
Fotoğraf listesin
seçin. Aşağıdak
Görüntüle, İlet, Y
Sırala veya Sak
içindekiler gö
seçildiyse, E
Fotoğrafları gör
işlemi ile fotoğ
Kapanış Göste
Koruyucuya, Tele
işleminin başar
alanının büyükl
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8. Ses Çalar
Ana menüde, gezinme tuşlarõna basarak Ses Çalar
üzerine gelin ve girmek için L Tamam tuşuna basõn. 
Ses Çalar menüsünde, duraklat veya devam ettir
gibi müzik kontrolleri için +/- tuşlarõna basõn;
çalma listesindeki müzikleri arka arkaya çalmak
için </> tuşuna basõn; sesi ayarlamaki için > tuşuna
basõn.
Ses çalar menüsünde, müzik çalma listesini
görüntülemek için L Liste tuşuna basõn. Ses Çalar
seçenek menüsü Çal, Detaylar, Zillere Ekle, Liste
Yenile, Ayarlar. 
Ayarlar menüsündeki seçenekler:
Çalma
Listesi

yeri seçin: Telefondan veya Karttan.

Oto Oluş 
List

Açõk veya Kapalõ seçin. Açõk
seçtiğinizde, kök dizindeki ve Ses
müzik çalma listesinde otomatik
olarak güncellenir. Kapalõ seçtiğinizde,
Seçenek menüsüne gidebilir ve çalma
listesine müzik eklemek için Ekle,
seçilen dosyayõ veya tüm dosyalarõ
listeden çõkartmak için Çõkart veya
Tümünü Sil seçebilirsiniz.

Skin skin1, skin2 veya skin3 seçin.
Tekrarla tekrar modunu değiştirir, </> tuşuna

basarak Kapalõ (tekrar yok), Bir (bir
müzik tekrarla) ve Tümü (çalma
listesindeki tüm müzikleri sürekli
tekrarlar).

Karõştõr çalma sõrasõnõ değiştirir. Select Açõk
(gelişi güzel sõra) veya Kapalõ (çalma
listesindeki sõraya göre).

Arka Plan
Çalma

</> tuşuna basarak açõk seçin, bu
şekilde diğer modlarda arka plan
müzik çalabilirisniz (ses gerektiren
kamera, ses kaydedici ve younlar
duõşõnda).
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9. Video Oynatõcõ
Ana menüde, gezinme tuşlarõna basarak Video
Oynatõcõ üzerine gelin ve girmek için L Tamam
tuşuna basõn.

Video Kaydedici
Video Kaydedici�ye girin, video kaydedici çekim ara
birimini görüntüler. ,, C veya L Kaydet tuşuna
basarak kaydõ başlatõn, sonra durdurup kaydetmek
için ,, C veya L tuşuna basõn, ya da kaydedip
çõkmak için R tuşuna basõn. Kaydedilen videolar
Filmler (D:\ veya E:\) klasörüne kaydedilir.

Video Oynatõcõ
Video Oynatõcõ seçin, girmek için L tuşuna basõn.
Filmler liste şeklinde görüntülenir. L Seçenek
tuşuna basarak aşağõdaki işlemleri seçin: Çal,
Yeniden adlandõr, Sil, Tüm Dosyalarõ Sil, Sõrala veya
Saklama.

Cep telefonu sadece *.mjp formatõnda video
dosyalarõnõ oynatõr.

Çal geçerli filmi oynatõr.
Yeniden
adlandõr

geçerli filmin adõnõ değiştirir.

Sil geçerli filmi siler.
Tüm
Dosyalarõ Sil

Filmler (D:\ veya E:\) klasörüne
kaydedilmiş tüm filmleri siler.

Sõrala tüm filmleri İsimle, Tiple, Süreyle ve
Boyutla sõralayõn veya Hiçbiri seçin.

Saklama saklama yolunu kaydedin: Telefon
veya Hafõza Kartõ.



Eğlence ve Oyunlar

Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L Seçenek

sesli memo kaydet Kayõt
iminde, L tuşuna basarak
lat veya Devam seçin, kaydõ
latabilir veya durdurabilirsiniz.
uşuna basarak Durdur seçin,
kle dosyayõ kaydedebilir ve
leyebilirsiniz. Çõkmak ve
yõ otomatik olarak kaydetmek

 tuşuna basõn. Kaydedilen
 Dosya Yönetici altõnda Ses
dici klasörüne kaydedilir. (Eğer
 edilen saklama Telefon ise,
s Kaydedici altõnda kaydedilir;
tercih edilen saklama Kart ise,
s Kaydedici altõnda kaydedilir). 
li ses memoyu dinletir.
ya ses ilave eder. 
emonun adõnõ değiştirir.

emoyu siler.
esli memolarõ siler.
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10. Eğlence ve Oyunlar
Ana menüde, gezinme tuşlarõna basarak Eğlence ve
Oyunlar üzerine gelin ve girmek için L Tamam
tuşuna basõn. Aşağõdakileri içerir: Oyunlar, Ses
Kaydedici, AB Tekrarlayõcõ ve Karaoke.

Oyunlar
Oyunu seçin, L tuşuna basõn. Her oyun
hakkõndaki detay için ekrandaki talimatlara
bakabilirsiniz. 
Oyun Ayarõ
Oyun Sesi ve Oyun Titreşimi Açõk veya Kapalõ seçin.
İmleci +/- ile hareket ettirin, ilgili efekti </> ile
ayarlayabilirsiniz. 

Ses Kaydedici
Cep telefonu *.amr veya *.wav biçiminde sesli not
kaydeder ve saat ve tarihi üzerinde gösterir. Eğer
ses kaydedici boşsa Boş Klasör gösterir.

tuşuna basõn:
Kaydet yeni 

arabir
Durak
durak
R t
öyleli
düzen
dosya
için )
memo
Kayde
tercih
D:\Se
eğer 
E:\Se

Çal geçer
İlave et memo
Yeniden
adlandõr

sesli m

Sil sesli m
Tümünü Sil tüm s
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 ve E:\ (eğer cep telefonuna hafõza
) sürücülerinde Ses klasörü altõna
syalar daha sonra menü listesinde

AB Tekrarlayõcõ fonksiyonu
leri destekler: AMR, DAF .

ercih edilen saklama yeri olarak
elefon veya Kart seçin.
ardõm fonksiyonu.
Eğlence ve Oyunlar

AB Tekrarlayõcõ
Menüye girin ve tekrar dosyasõnõ seçin, sonra L
Seçenek tuşuna basarak aşağõdaki işlemleri
gerçekleştirin: 

Ses dosyasõ D:\
kartõ takõlmõşsa
kaydedilir . Do
görüntülenir. 
aşağõdaki biçim

Ayarlar Dosya Biçimi ve Tercih Edilen
Saklama değiştirir. Dosya biçimi
olarak AMR veya WAV seçmek için,
</> tuşuna basõn. Tercih edilen
saklama yeri olarak Telefon veya Kart
seçmek için, </> tuşuna basõn.

İlet geçerli dosyayõ Kullanõcõ Profiline,
veya MMS�e iletir.

Seç AB Tekrarlayõcõ arabirimine girin,
sesi ayarlamak için sağ yan tuşa
basõn; dosyayõ çalmak veya
durdurmak için +/- tuşlarõna basõn.
Dosya çalarken hõzla geri gitmek
için </> tuşuna basõn. Ekran
değiştirmek için # tuşuna basõn
(Kaydet ve Tekrarla); Tekrarla
modunda, * tuşuna basarak Bir
Kez Tekrar Anahtarõ veya Sürekli
Tekrar Anahtarõ seçin.

Saklama T
T

Yardõm
Başlõğõ

Y



Dosya Yöneticisi

 Seçenek tuşuna basõn:

lama metodu seçin: İsimle,
le, Süreyle ve Boyutla, veya
biri seçin.

im dosyasõ görüntüler. Eğer
ğraf biçimi desteklenmiyorsa,
fon hata mesajõ görüntüler. 
ltimedya dosya çalar. Eğer
ya biçimi desteklenmiyorsa,
enek görünmez.
lõ dosya biçimlerini farklõ
õlara iletir. Müzik dosyasõnõ
 Kullanõcõ Profiline zil sesi olarak;
a MMS�e MMS düzenleme
rak; ya da EMS�ye EMS
enleme olarak. 
oğraf dosyasõ ilet Açõlõş
tergesine, Kapanõş Göstergesine,
ar Kağõdõna, Ekran Koruyucuya,
fon Rehberine, MMS�e, EMS�ye.
vcut seçenekler nesnelere göre
lõlõk gösterebilir.
ih ve Boyut dahil detaylarõ
terir
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11. Dosya Yöneticisi
Ana menüde, gezinme tuşlarõna basarak Dosya
Yöneticisi üzerine gelin ve girmek için L Tamam
tuşuna basõn. Menü "D:\" ve "E:\"(eğer cep
telefonuna hafõza kartõ takõlmõşsa) gösterir.

Dosya listesini görüntülemek için dosya
yöneticisini açõn, klasör seçin, ve L Seçenek
tuşuna basõn:

Bir dosya seçin ve L

Aç klasör açmanõzõ sağlar.
Klasör oluştur yeni klasör oluşturmanõzõ ve adõnõ

değiştirmenizi sağlar.
Biçim NOR flash, NAND flash ve

Hafõza kartõnõ biçimlendirir. Bu
işlem Nor flash içindeki tüm
verileri siler.

Aç klasör açmanõzõ sağlar.
Klasör oluştur yeni klasör oluşturur.
Yeniden
adlandõr

geçerli dosya adõnõ değiştirir.

Sil geçerli dosyayõ siler. 

Sõrala sõra
Tip
Hiç

Görüntüle res
foto
tele

Çal mu
dos
seç

İlet fark
alõc
ilet
vey
ola
düz
Fot
Gös
Duv
Tele
Me
fark

Detay Tar
gös
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u D:\ ve E:\ ile aynõdõr.

viyelerinde, dosya açmak için sağ
eki ekrana dönmek için sol tuşa

geçerli katalogdaki tüm dosyalarõ
siler.
geçerli dosyalar için sõralama
metodu seçer: İsimle, Tiple, Süreyle,
Boyutla, veya Hiçbiri seçin.
dosya niteliğini Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlar.
Dosya Yöneticisi

Eğer dosya özelliği Salt Okunur ise, silinemez.

Çalõşma metod

Tüm katalog se
tuşa basõn, önc
basõn.

Yeniden
adlandõr

dosya adõnõ değiştirir.

Kopyala geçerli dosyayõ başka bir konuma
kopyalar. Bu işlemi seçmek ve
tüm dosyalarõ aynõ kök listesi
altõnda listelemek için L tuşuna
basõn. Eğer dosyayõ aynõ kök
listesine kopyalamak istiyorsanõz,
+/- tuşlarõ ile hedefi seçin, sonra
Seçenek işlemini gerçekleştirin;
eğer farklõ kök listesinden
kopyalamak istiyorsanõz, R Geri
dön tuşuna basõn D:\ veya E:\
seçin, sonra L tuşuna basarak
Seçenek işlemini gerçekleştirin. 

Taşõ geçerli dosyayõ başka bir konuma
taşõr. Taşõma Kopyalama ile
aynõdõr, ancak Taşõma
gerçekleştirildiğinde dosya
orijinal konumunda kalmaz.

Sil geçerli dosyayõ siler.

Sil

Sõrala

Nitelik



Ayarlar

Kapama
ak/kapatmak için dört taneye

gramlayabilirsiniz. Her ayar
ri içerir: Durum (Devrede veya
ya Kapalõ ve Saat. Saat ayarõnõ

elefonu belirlenen saatte açõlõr/

z, çünkü iki ayarõ aynõ anda
 

ü metinleri için dil seçmenizi
mek için + ve - gezinme tuşunu
 L tuşuyla dil seçin.
riş Metodlarõ
tür giriş metodu bulunmaktadõr,
iniz birini seçin.
ma Tipi
arakter kodlamasõ için BIG5,
 karakter kodlama için GB2312

t biçimini 12-saat veya 24-saat
linde, tarih biçimini YYYY-AA-
, AA GG, YYYY, GG-AA-YYYY, GG/
YYYY, AA/GG/YYYY, veya YYYY/
GG biçiminde ayarlayabilirsiniz.
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12. Ayarlar
Ana menüde, gezinme tuşlarõ ile kaydõrõn ve Ayarlar
seçin. L Tamam tuşuna basarak Ayarlar menüsüne
girin. Bu menüde, cep telefonu kullanma
tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bunlar Telefon
Ayarõ, Arama Ayarõ, IP Numarasõ, Şebeke Kurulumu,
Güvenlik Kurulumu ve Fabrika Ayarlarõna Döndür
şeklindedir.

Telefon Ayarõ
Telefon Ayarõ�na girin. Şu ayarlarõ yapabilirsiniz:
Saat ve Tarih
Bu menü telefonunuzun saat ve tarihini değiştirir.
Saat ve Tarih girin. Şu ayarlarõ yapabilirsiniz:

Şehir değiştirildiğinde saat değişmez. 

Programlõ Açma/
Cep telefonunu açm
kadar zaman pro
aşağõdaki seçenekle
Devre dõşõ), Açõlõş ve
bitirdiğinizde, cep t
kapanõr. 

Saat tekrarlanama
aktifleştiremezsiniz.

Dil
Bu menü tüm men
sağlar. Listede gezin
kullanõn ve , ya da
Tercih Edilen Gi
Cep telefonunda 11 
bunlardan tercih ettiğ
Varsayõlan Kodla
Geleneksel çince k
basitleştirilmiş çince

Şehrini Ayarla 57 şehirden birini seçin.

Saat/Tarih
Ayarla

cep telefonunuzun geçerli saat ve
tarihini belirlediğiniz formata göre
ayarlar. Cep telefonu 2000 ve 2030
arasõnda tarih ayarlamanõza izin
verir.

Biçim Ayarla saa
şek
GG
AA/
AA/
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etni
alõ olarak ayarlayõn ve telefonun
ini düzenleyin.

zelliğini Açõk veya Kapalõ olarak
õzlõ arama numaralarõnõ ayarlayõn.
çin ve L Tamam tuşuna basõn. 2-
lõ arama numarasõ girebilir ve
Bekleme modunda, ayarlamõş

lev Açõlõş Göstergesi ile aynõdõr.

kleme modunda tarih ve saati
stermek veya göstermemek için Açõk
ya Kapalõ olarak ayarlayõn.
er Telefon Rehberi > Ekstra Numara >

endi Numaram menüsü içinde isim ve
mara ayarladõysanõz, bekleme
odundayken isim görüntülenir. Eğer
dece numara seçeneğini
arladõysanõz, bekleme modunda
dece numara görüntülenir (Not:
uvar kağõdõ Analog Saat ve Dijital Saat
arak ayarlandõğõnda kendi numaram
rüntülenmez). Bu seçeneği Açõk veya

apalõ olarak ayarlayabilirsiniz.
Ayarlar

karakter setini seçin. Eğer bazõ karakterler
görüntülenemezse, bunlarõ görüntülemek için
kodlamayõ değiştirin.
Karakteristik Görüntülesr

Karşõlama M
Açõk veya Kap
karşõlama metn
Hõzlõ Arama
Hõzlõ Arama Ö
ayarlayõn ve h
Numara Ayarla se
9 arasõ hõz
seçebilirsiniz. 

Temalar menü rengi seçin: Mavi, Yeşil veya
Turuncu, sonra geçerli temayõ
aktifleştirin ve menü rengini değiştirin.

Duvar
kağõdõ

boş modda ana ekranõn fon resmini
ayarlayabilirsiniz. Önceden tanõmlõ
resimlerden seçmek için Sistem seçin
veya indirdiğiniz resimlerden seçmek
için Kullanõcõ Tanõmlõ seçin.

Ekran
Koruyucu

ekran koruyucu durumunu ve bekleme
süresini ayarlamak için Ayar seçin. Seç
içine girerek Sistem veya Kullanõcõ
Tanõmlõ seçin. Bu fonksiyonun işlevi
Duvar Kağõdõ ile aynõdõr. 

Açõlõş 
Göstergesi

açõlõşta görüntülenecek resmi
ayarlamanõzõ sağlar: Önceden tanõmlõ
resimlerden seçmek için Sistem seçin
veya indirdiğiniz resimlerden seçmek
için Kullanõcõ Tanõmlõ seçin.

Kapanõş 
Göstergesi

iş

Tarih ve 
Saat Göster

be
gö
ve

Kendi 
Numaramõ 
Göster

eğ
K
nu
m
sa
ay
sa
D
ol
gö
K



Ayarlar

olduğunuz numarayõ karşõlõk gelen sayõ tuşunu basõlõ

me
e şebeke hizmeti, belirli

len aramalarõ belirlediğiniz bir
õna veya telesekretere
lar. Bu hizmet şebeke desteği
isi aktifleştirmek için lütfen
õzla temasa geçin. Cep
ma yönlendirme durumunu
 devre dõşõ bõrakabilirsiniz. 

ksiyonu aktifleştirir.
ksiyonu iptal eder.
ksiyonun durumunu sorgular.

gelen aramalar yönlendirilir.
kez çaldõktan sonra

ndirileceği şebekeye bağlõdõr.
e hatasõ veya başka bir sebeple

lamadõğõnda gelen tüm
alarõ yönlendirir.
 aramalarõ cevaplanmadõğõnda
ndirir.
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tutarak arayabilirsiniz.
Atanmõş tuş
Gezinme tuşlarõnõn +, -, < ve > bekleme modundaki
kõsayol fonksiyonunu düzenleyebilirsiniz.
Kõsayollar
Kõsayol menüsünü düzenleyebilirsiniz, Ekstra >
Kõsayollar altõnda bulunur.

Arama Ayarõ
Şu ayarlarõ yapabilirsiniz:
Arayan kimliği
Bu fonksiyon arama sõrasõnda kullanõcõnõn kendi
telefon numaraõnõ karşõ tarafa göstermesini veya
gizlemesini sağlar.

Arama Bekletme
Eğer bu fonksiyon aktifse, devam eden bir arama
sõrasõnda yeni bir arama gelirse şebeke bunu size
bildirir. Bu fonksiyonun kullanõmõ ile ilgili detaylar
için lütfen şebeke sağlayõcõnõzla görüşün.

Arama Yönlendir
Arama yönlendirm
durumlar altõnda ge
telefon numaras
yönlendirmenizi sağ
gerektirir. Bu serv
şebeke sağlayõcõn
telefonunuzda ara
aktifleştirebilir veya

Şebeke
Ayarlõ

şebeke ayarlõ varsayõlan değeri kullanõn;
telefon numarasõnõn gizlenmesi/
gösterilmesi şebeke tarafõndan belirlenir.

Kimlik
Gönder

numara aranan kişiye gösterilir.

Aktifleştir bu fon
Devre dõşõ bu fon
Sorgu
Durumu

bu fon

Tüm Sesli 
Aramalarõ 
Yönlendir

tüm 
Kaç 
yönle

Ulaşõlamõ-
yorsa 
Yönlendir

şebek
ulaşõ
aram

Cevap 
Yoksa 
Yönlendir

gelen
yönle
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yapõlan aramalarõ belirli telefon
numaralarõ ile kõsõtlamanõzõ sağlar.
Şunlarõ içerir: Tüm Aramalar,
kullanõcõnõn arama yapmasõnõ
engeller; Uluslararasõ Aramalar,
kullanõcõnõn uluslararasõ aramalar
yapmasõnõ engeller; Ülken Hariç
Uluslararasõ, kullanõcõnõn kendi ülkesi
dõşõnda uluslararasõ arama yapmasõnõ
engeller. Yukarõdaki seçenekler için
Aktifleştir, Devre dõşõ veya Sorgu
Durumu seçebilirsiniz. Tüm Aramalar
aktifleştirildiğinde, sadece SOS
numarasõ arayabilirsiniz. 
gelen aramalarõ belirli telefon
numaralarõ ile kõsõtlamanõzõ sağlar.
Şunlarõ içerir: Tüm Aramalar,
kullanõcõya gelen tüm aramalarõ
engeller; Dolaşõmda İken
kullanõcõnõn kendi şebekesi dõşõnda
dolaşõmdayken arama almasõnõ
engeller. Yukarõdaki seçenekler
için Aktifleştir, Devre dõşõ veya Sorgu
Durumu seçebilirsiniz.
Ayarlar

Yukarõdaki modlardan birini seçtiğinizde, aşağõdaki
işlemleri yapabilirsiniz: 

Arama Engelleme
Arama Engelleme seçeneği gelen veya yapõlan
aramalarõ belirleyeceğiniz koşullar ile engellemenizi
sağlar. Şebeke sağlayõcõnõz tarafõndan sunulan Arama
Engelleme hizmetini aktifleştirmek için 4 haneli
Engelleme Şifresi gereklidir. Daha fazla bilgi için,
lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temas kurun. 

Meşgulse 
Yönlendir

en az bir arama devam ediyorsa
gelen aramalarõ yönlendirir.

Tüm Veri 
Aramalarõnõ 
Yönlendir

tüm veri aramalarõ yönlendirilir.

Tüm 
Yönlendirm
eler İptal

tüm arama yönlendirmeleri iptal
eder.

Aktifleştir bu fonksiyonu aktifleştirir.
Devre dõşõ bu fonksiyonu iptal eder.
Sorgu
Durumu

bu fonksiyonun durumunu
sorgular.

Aranan
Numaralar

Gelen
Aramalar



Ayarlar

Otomatik Tekrar Arama
mayõ aktifleştirmek veya devre
bu seçeneği açõk veya kapalõ

ama destekler ve üç grup IP
izin verir. Öncelikle, IP

yin ve aktifleştirin. IP aramasõ
umarasõ telefon numarasõnõn
ak eklenir. 
abilirsiniz: 

mu

i kendi şebekeniz dõşõnda
llanõlacak şebekeyi otomatik
seçmenizi sağlar. 

fonksiyonu aktifleştirir.
umarasõnõ düzenleyin. 

cut ilk şebekeyi otomatik
k arar ve bağlanõr.

cut şebekelerin listesi içinden
 yapar ve bağlanõr. 
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Arama Süresi Hatõrlatõcõ
Bu seçenek arama süresini hatõrlamanõza yardõmcõ
olur. Bu seçenek etkin olduğunda, arama süresi
boyunca hatõrlatma süresi aşõldõkça bip sesi
duyulur. Tek veya periyodik hatõrlatma olabilir.

Eğer giriş aralõğõ yukarõda tanõmlanan şekilde aralõk
dõşõndaysa, hata sesiyle birlikte bir measj
görüntülenir.
Arama Süresi Ekranõ
Arama süresini göstermek veya gizlemek için bu
seçeneği açõk veya kapalõ olarak ayarlayõn.

Otomatik tekrar ara
dõşõ bõrakmak için 
olarak ayarlayõn.

IP Numarasõ
Cep telefonu IP ar
numarasõna kadar 
numarasõnõ düzenle
yaptõğõnõzda, IP n
önüne otomatik olar
Şu işlemleri uygulay

Şebeke Kurulu

Şebeke Seçimi
Bu şebeke servis
dolaşõmdayken ku
veya manuel olarak 

Tümünü İptal
Et

tüm engellemeleri iptal eder.
Engelleme şifre girmeniz gerekir. 

Engelleme Şif.
Değiştir

eski şifreyi girin, yeni şifreyi
ayarlayõn.

Kapalõ bu fonksiyonu iptal eder.
Tek tek hatõrlatõcõ sadece bir kez

bipler, 1 ile 3000 san. arasõnda
ayarlanabilir.

Periyodik zamanlayõcõ sonra erdikçe
periyodik olarak bipler; süre 
30 � 60 san arasõnda olabilir.

Aktifleştir bu 
Düzenle IP n

Otomatik mev
olara

Manuel mev
seçim
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urulumu
u�na girin. Cep telefonunuzun ve

yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için
klerini ayarlayabilirsiniz. 

Kurulumu�na ulaşmak için doğru
du kullanmanõz gerekir.

ktif olduğunda, PIN kodunuzu
N kodu SIM kartõ ile birlikte servis
dan sağlanõr). Eğer üç kez üst üste
, PUK koduna ihtiyacõnõz olur (PIN
). PUK kodu PIN kilidini açmak

k için kullanõlõr. 
unuz yoksa veya kaybettiyseniz,
õnõzõ arayabilirsiniz.
irin sonra L tuşuna basõn. Eğer SIM
Kapalõ olarak ayarlõysa, durumu Açõk
takdirde durumu Kapalõ olacaktõr.

ç kez yanlõş PIN kodu girerseniz
loke olur. Bu durumda SIM kart
için PUK kodu girmeniz gerekir.
ve PUK numarasõ SIM kartõnõz ile
mõş olmalõdõr. Eğer yoksa şebeke
temasa geçin. Varsayõlan PIN
Ayarlar

Tercihli Şebekeler
Tercihli Şebekeler listesi sizin tarafõnõzdan seçilmiş
ve yapõlandõrõlmõş şebekeleri listeler. Tercihli
şebeke listesi SIM kartõnda saklanõr.
Tercihli şebeke listesini görüntülemek için L
Tamam tuşuna basõn. Bir öğe seçin, sonra girmek
için L Seçenek tuşuna basõn:

Bant Seçimi
Bu menü şebeke aramalarõ için bant seçmenize izin
verir:
GPRS Bağlantõsõ
L Değiştir tuşuna basõn ve Gerektiğinde bağlantõ
veya Her zaman bağlantõ seçin.

Güvenlik K
Güvenlik Kurulum
SIM kartõnõzõn 
güvenlik seçene

Not: Güvenlik 
telefon kilidi ko

SIM Kilidi
SIM kilidi a
girmelisiniz (PI
sağlayõcõ tarafõn
yanlõş girerseniz
kilit açma kodu
veya değiştirme
Eğer PUK kod
şebeke sağlayõc
� PIN kodunu g

Kilidi durumu 
olacaktõr, aksi 

Arka arkaya ü
SIM kartõnõz b
kilidini açmak 
PIN numarasõ 
birlikte sağlan
sağlayõcõnõzla 

Listeden
Ekle

Önceden tanõmlõ PLMN
LISTESİ�nden şebeke ekler. Arama
önceliğini ayarlamak için +/- tuşuna
basabilirsiniz.

Yeni Oluştur tercihli şebeke listesine yeni şebeke
ekler. Şebeke adõnõ ve önceliğinide
ayarlayabilirsiniz.

Öncelik
Değiştir

seçilen şebekenin önceliğini
değiştirir.

Sil seçilen şebekeyi Tercihli Şebekeler
listesinden siler.



Ayarlar

numarasõ genellikle 1234 şeklindedir. Bu kodu en Sabit Arama
destekliyorsa, yapõlan aramalar
sõnõrlandõrõlabilir. Bu fonksiyon
dece sabit arama listesindeki
it arama listesindekilerle aynõ

abilirsiniz.
siniz:

yonunu açmak veya kapatmak
z gereklidir. PIN2 kodunu
şebeke sağlayõcõnõzla temasa
 fonksiyonunu açtõktan sonra,
adece sabit arama listesindeki
lenir.

2 kodunu girin ve sabit arama
siyopnunu Açõk veya Kapalõ
n.
t arama listesinde numaralar
ğunda aşağõdaki işlemleri
bilirsiniz. Eğer liste boşsa,

t arama listesine isim ve numara
mek ve düzenlemek için L
 tuşuna basabilirsiniz.
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kõsa sürede değiştirmelisiniz. 

Telefon Kilidi
Telefon kilidi telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ
önleyebilir. 
Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:
� Eğer telefon kilidi korumanõz devre dõşõ ise, Açõk

seçerek telefon kilidi korumaõsnõ aktifleştirin.
Telefonu bir sonraki açõşõnõzda, telefon kilidi
kodunu girmeniz istenecektir.

� Eğer telefon kilidi korumanõz devrede ise, Kapalõ
seçerek telefon kilidi korumasõnõ devre dõşõ
bõrakabilirsiniz. 

Telefon kilidinin başlangõç hali 0000�dõr. Bunu en
kõsa sürede değiştirmelisiniz.

Otomatik Tuş Takõmõ Kilidi
5 sn, 30 sn, 1dak ve 5dak seçebilirsiniz. Telefon
bekleme modundayken belirlenen süre boyunca
herhangi bir tuşa basõlmazsa tuş takõmõ otomatik
olarak kilitlenir. Otomatik tuş kilidini devre dõşõ
bõrakmak için Hiçbiri seçebilirsiniz. 

Eğer sürgülü kapak kapalõysa, cep teleofonu
otomatik olarak kilitlenir; sürgülü kapak
açõldõğõnda kilit otomatik oalrak açõlõr.

Eğer SIM kartõnõz 
belirli numaralar ile 
aktif olduğunda, sa
numaralarõ veya sab
olan numaralarõ aray
Şu ayarlarõ yapabilir

Sabit Arama fonksi
için PIN2 kodunu
almak için lütfen 
geçin. Sabit Arama
telefon rehberinde s
numaralar görüntü

Mod PIN
fonk
yapõ

Sabit Arama
Listesi

sabi
oldu
yapa
sabi
ekle
Ekle
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kodu, PIN2 kodu ve Telefon Kilidi
rmenizi sağlar.

neli en fazla 8 haneli olabilir.

arlarõna Döndür
 Döndür içine girin. Burada ilgili ayarlarõ
yõlan ayarlarõna döndürebilirsiniz. 

õna dönmek için doğru telefon kilit
gerekir. Bazõ ayarlar telefon tekrar
r üretici ayarlarõna döndürülemez.
Ayarlar

Engeli Arama
Eğer SIM kartõnõz destekliyorsa bazõ numaralar
engellenebilir. Bu fonksiyon aktif olduğunda, sadece
engelli arama listesindeki numaralarõ arayabilirsiniz.

Engelli Arama fonksiyonunu açmak veya kapatmak
için PIN2 kodunuz gereklidir. PIN2 kodunu almak
için lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.
Engelli Arama fonksiyonunu açtõktan sonra, telefon
rehberinde sadece engelli arama listesindeki
numaralar görüntülenir. Engelli arama listesi SIM
kartta BDN dosyasõnda saklanõr. Eğer SIM
kartõnõzda BDN dosyasõ yoksa, açõlan bir pencerede
SIM Kart Desteklemiyor! mesajõ görüntülenir.

Şifre Değiştir
Bu menü PIN 
Şifresi�ni değişti

Şifre en az 4 ha

Fabrika Ay
Fabrika Ayarlarõna
üreticinin varsa

Fabrika ayarlar
kodu girilmesi 
başlatõlana kada

Mod PIN2 kodunu girin ve engelli
arama fonksiyonunu Açõk veya
Kapalõ yapõn.

Sabit Arama
Listesi

engelli arama listesinde numaralar
olduğunda aşağõdaki işlemleri
yapabilirsiniz. Eğer liste boşsa,
engelli arama listesine isim ve
numara eklemek ve düzenlemek
için L Ekle tuşuna basabilirsiniz.



Kullanõcõ Profili

lanmõştõr ve varsayõlan profil
odunda, sessiz modunu açmak

 # tuşuna basõn, aynõ şey
ak için de geçerlidir.

iğiniz profili seçmek için +/-
 Seçenek tuşuna basõn:

ilen profili aktifleştirir.
filinizi belirler ve ilgili ayarlarõ
er. Özelleştir seçin ve aşağõdaki
nü seçeneklerine erişmek için
 Tamam tuşuna basõn:
on Ayarõ: farklõ zil seslerini
rklõ seçenekler ile özelleştirir,

rneğin kapak açma veya
apama, açõlõş veya kapanõş.
es: İki tip ses ayarlanabilir: Zil
esi gelen aramalar, alarm, açõlõş,
apanõş, kapak açma, kapak
apatma, mesaj tonu dahil) ve
uş Tonu (tuşa basma ile
gilidir).
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13. Kullanõcõ Profili
Cep telefonunuz sağladõğõ çeşitli kullanõcõ profilleri ile
telefonunuzun zil sesini duruma ve ortama göre
ayarlamanõzõ sağlar.
Ana menüden, gezinme tuşlarõ ile kaydõrõn ve Kullanõcõ
Profili seçin. L tuşuna basarak, aşağõdakileri
ayarlayabileceğiniz Kullanõcõ Profili menüsne girin: Genel,
Toplantõ, Açõk Hava, İç Mekan veya Kulaklõk.

Bu beş profil ayar
Genel�dir. Bekleme m
veya kapatmak için
titreşim açõp kapatm

Kaydõrmak ve isted
tuşuna basõn, sonra L

Genel genel durumlarda kullanmak için.
Toplantõ toplantõlarda kullanmak için. Bu

önceden ayarlama gerektirir
(örneğin, Uyarõ Tipi Sadece Titreşim
olarak ayarlanmalõdõr).

Açõk hava açõk hava aktivitelerinde kullanõm
için. Bu önceden ayarlama
gerektirir (örneğin daha yüksek zil
sesi ayarlayabilirsiniz).

İç mekan iç mekan aktivitelerinde kullanõm
için. Önceden ayarlama gerektirir.

Kulaklõk kulaklõkla kullanõm için. Bu mod
kulaklõk takõldõğõnda aktifleşir. Bu
önceden ayarlama gerektirir (örneğin
daha düşük zil sesi ayarlayabilirsiniz). 

Aktifleştir seç
Özelleştir pro

seç
me
L
� T

fa
ö
k

� S
S
k
k
T
il
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Kullanõcõ Profili

� Uyarõ Tipi: Bu seçenek gelen
arama olduğunda kullanmak
istediğiniz uyarõ tipini seçmenizi
sağlar. Zil, Sadece Titreşim, Titr.
ve Zil veya Önce Titre. Sonra Zil
arasõndan sadece birini
seçebilirsiniz.

� Zil Tipi: Bu seçenek zil modunu
Tek, Tekrarla veya Azalan
olarak ayarlamanõzõ sağlar.

� Ekstra Ton: Uyarõ, Hata, Kamp
Açõk ve Bağlan için tonlarõ
açabilir veya kapatabilirsiniz.

� Cevaplama Modu: Farklõ
cevaplama modlarõ seçebilirsiniz:
Kapakla Cevap, Her Tuşla
(kapatma tuşu, sağ fonksiyon
tuşu, yan tuş dõşõnda) veya
Otomatik (sadece kulaklõk
takõlõ olduğunda). 

� LCD Aydõnlatma: LCD
aydõnlatma süresini ayarlar: 
5 Sn, 15 Sn, 30 Sn ve 45 Sn.

� Yazõtipi Boyutu: Yazõ tipi
boyutunu ayarlar: Varsayõlan
Tema, Küçük, Orta veya Büyük.



Servisler

WAP hizmetleri için şebeke desteği gereklidir.
ağlayõcõnõz ve/veya hizmet
ün. Servis sağlayõcõ hizmetlerin
 ilişkin bilgi sağlayacaktõr.
, kaydõrmak için +/- tuşlarõna
 sonra menüye girmek için L
şağõdaki menü seçenekleri
, Yer İmleri, Son Gezilen Sayfalar,
n Kutusu ve Ayarlar.

için Ana Sayfa seçin. Bu menüyü
 bağlamak veya kablosuz web
ana sayfasõnõ yüklemek için

a Ayarlar > Profil Düzenle ile
sayfa ayarlamadõysanõz, üretici
ap.monternet.com. şeklinde

örüntüler. Yer imi seçmek için
, sonra aşağõdaki seçeneklere
enek tuşuna basõn:
er iminin adresine bağlanõr.
in Başlõk ve Adresini düzenler.
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14. Servisler
Ana menüde, gezinme tuşlarõ ile kaydõrõn ve
Servisler seçin. Üç alt menü vardõr: STK, WAP ve Veri
Hesabõ.

STK
+/- tuşuna basõn ve STK seçin. L tuşuna basarak
STK menüsüne girin. Bu menüde, şebeke
operatörünüz tarafõndan sağlanmõş ilave hizmetler
bulacaksõnõz.
Cep telefonunuz STK fonksiyonlarõnõ destekler. Bu
hizmet şebeke sağlayõcõnõz tarafõndan sağlanõr. Eğer
SIM kartõnõz ve şebeke operatörünüz bu hizmeti
sağlamõyorsa, bu fonksiyonu kullanamazsõnõz.
Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle
görüşün.

WAP
Cep telefonunuz Kablosuz Uygulama Protokolü
(WAP) hizmetlerini destekler. Haberler, hava
durumu raporlarõ, uçuş bilgileri gibi çok çeşitli
WAP hizmetlerine erişebilirsiniz. Bu hizmetler
özellikle cep telefonlarõ için hazõrlanmõştõr ve WAP
servis sağlayõcõ tarafõndan tutulur.

Lütfen şebeke s
sağlayõcõnõzla görüş
nasõl kullanõlacağõna
Servisler menüsünde
basõn ve WAP seçin
tuşuna basõn. A
mevcuttur: Ana Sayfa
Adres Gir, Servis Gele
Ana sayfa
Ana sayfaya girmek 
telefonunuzu şebeke
servis sağlayõcõnõn 
kullanõn. Ana sayf
ayarlanõr. Eğer ana 
tarafõndan http://w
ayarlanacaktõr.
Yer imleri
Yer imleri listesini g
+/- tuşlarõna basõn
erişmek için L Seç

Git seçilen y
Düzenle yer imin
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le, Son Gezilen Sayfa Listesini Temizle
ikalar şeklindedir.

profil düzenleme listesini
görüntüler. Listeyi düzenledikten ve
kaydettikten sonra, aktifleştirmek
için Profil Aktifleştir seçin.
profilin adõnõ değiştirir.

ana sayfayõ değiştirir
GSM Veri veya GPRS veri hesabõ
seçer.
ağ geçidine bağlõ olarak Bağlantõ-
bağõmlõ, Bağlantõsõz veya HTTP
bağlantõ tiplerini seçer. Seçiminizi
yapmak için +/- kullanõn.
APN Servis kullanõcõ adõnõ ayarlar.
APN Servis kullanõcõ şifresini
ayarlar.
Zaman Aşõmõ ve Resimleri Göster
ayarlar
Servisler

Son Gezilen Sayfalar
En son gezdiğiniz web sitelerini görüntüleyebilirsiniz.
Adres Gir
Bu menü web sitesinin adresini manuel olarak
girmek ve siteye erişmek için kullanõlõr. Web
sitesine Yer İmleri ve Son Gezilen Sayfalar menüleri
ile de erişebilirsiniz.

Eğer sina web sitesine gitmek isterseniz,
wap.sina.com girin.

Servis Gelen Kutusu
Aldõğõnõz servis mesajlarõnõ görüntülemek için Servis
Gelen Kutusu seçin.
Cep telefonunuz servis sağlayõcõ tarafõndan
gönderilen mesajlarõ alabilir. Örneğin, servis
mesajlarõ haber özetlerinden veya bir satõr metin
mesajõndan ya da WAP servis adresinden oluşabilir. 
Ayarlar
Ayarlar seçerek çevrimiçi gezinme sõrasõndaki
ayarlara girebilirsiniz, bu ayarlar Profil Düzenle,
Tarayõcõ Seçenekleri, Servis Mesaj Ayarlarõ, Önbelleği sil,

Cookie�leri Temiz
ve Güvenli Sertif

Sil seçilen yer imini siler.
Yer
İşareti
Ekle

yeni yer iminin başlõk ve adresini
düzenler. Profil Düzenle

Profili Yeniden
Adlandõr

Ana sayfa

Veri Hesabõ

Bağlantõ Tipi

Kullanõcõ adõ

Şifre

Tarayõcõ
Seçenekleri



Servisler

en gizli bir bilgiye erişmeyi
başarõyla eriştiyseniz (banka

telefonunuzun ön belleğini her
.
önlendirme
onlar nasõl kullanõlmalõ
falarõnõ gezerken aşağõdaki
irmek için L Seçenek tuşuna

Zaman Aşõmõ 15 � 300 saniye arasõnda bir süre Güvenli güvenli sertifika görüntüler.

ilen bağlantõya gider.
P servis ana sayfasõna döner.

erli sayfayõ tekrar yükler.
dedilmiş tüm yer imlerini
terir. Web sitesine doğrudan
ek, yer imi ismini

enlemek, yer imi adresini
enlemek veya yer imini silmek
 L Seçenek tuşuna basõn.
 gezilen sayfalarõ gösterir.
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Eğer şifre gerektir
denediyseniz veya 
hesabõ gibi) lütfen 
seferinde temizleyin
WAP Çevrimiçi Y
�  Çevrimiçi fonksiy
WAP servis say
işlemleri gerçekleşt
basabilirsiniz:

belirleyin, eğer bu süre boyunca
veri alõnmaz veya gönderilmezse,
servis otomatik olarak kapatõlõr.

Resimleri
Göster

resimleri göstermek veya
gizlemek için Açõk veya Kapalõ
seçin.

Servis Mesaj
Ayarlarõ

WAP servis mesajlarõnõ alõp
almamayõ belirler.

Önbelleği sil Gezdiğiniz veri veya servisler
telefonunuzun ön belleğinde
kaydedilir. Çevrimiçi verilerinizi
kaydeden bu geçici dosyalarõ sõk
sõk temizleyin.

Cookie�leri
Temizle

Gezdiğiniz veri veya servisler
telefonunuzun cookie belleğinde
kaydedilir. Çevrimiçi verilerinizi
kaydeden bu geçici dosyalarõ sõk
sõk temizleyin.

Son Gezilen
Sayfa 
Listesini
Temizle

çevrimiçi verilerinizi kaydeden
son gezilen sayfa listesini
temizler.

Sertifikalar

Git seç
Ana sayfa WA
Yenile geç
Yer imleri kay

gös
gitm
düz
düz
için

Son Gezilen
Sayfalar

son
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üne girmek için L Seçenek tuşuna

arõ girmek için 0 - 9 tuşlarõnõ kullanõn.
ek için * tuşuna basõn.

 değiştirmek için # tuşuna basõn.
şlemi iptal etmek için R tuşuna

zun tuşlarõnõn fonksiyonlarõ WAP
re farklõlõk gösterebilir. Lütfen
ekranõndaki yazõlõ mesajlarõ takip
zla bilgi için, lütfen WAP servis
mas kurun.

õ

p telefonu GSM Veri hesabõ listesi
 veri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz:

hesap için isim belirler. 
hesap sunucusuna bağlanmak için
aranmasõ gereken telefon
numarasõnõ belirler.
hesapta oturum açmak için kullanõcõ
kimliğini ayarlar. 
Servisler

Bir WAP sayfasõ gezerken, her hangi bir anda
WAP tarayõcõ penceresinden çõkmak, bağlantõyõ
kesmek ve bekleme moduna dönmek için )
tuşuna basabilirsiniz.

� Tarayõcõdaki Cep Telefonu Tuşlarõnõn Açõklamasõ
WAP sayfasõnda yukarõ/aşağõ hareket etmek için +/-
tuşlarõna basõn.
WAP sayfasõnda sola/sağa hareket etmek için </>
tuşlarõna basõn.

Seçenek menüs
basõn.
Harfleri ve sayõl
Noktalama girm
Giriş metodunu
Çõkmak veya i
basõn.

Cep telefonunu
servislerine gö
telefonunuzun 
edin. Daha fa
sağlayõcõnõzla te

Veri Hesab

GSM Veri
Bu menüde, ce
görüntüler. GSM

Adres Gir istediğiniz siteye doğrudan
gitmek için gereken URL adresini
girin.

Ana sayfa 
yap

geçerli siteyi WAP servis ana
sayfasõ olarak ayarlar.

Servis Gelen
Kutusu

servis mesajõnõ görüntüler.

Ayarlar çevrimiçi gezinme ayarlarõna
girer.

Çõkõş WAP tarayõcõ penceresinden çõkar
ve bağlantõyõ keser.

Resmi Kaydet resmi kaydeder. Bu seçenek
sadece geçerli sayfada resim
olduğunda görüntülenir.

Hesap Adõ

Numara

Kullanõcõ Adõ



Servisler
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GPRS
Bu menüde, cep telefonu GPRS Veri hesabõ listesi
görüntüler. GPRS veri seçebilir ve
düzenleyebilirsiniz:

Şifre hesapta oturum açmak için kullanõcõ
şifresini ayarlar.

Hat Tipi Analog veya ISDN seçer.
Hõz hesap sunucusu ile veri alma/verme

hõzõnõ ayarlar. Mevcut seçenekler
4.8Kbps, 9.6Kbps ve 14.4Kbps
şeklindedir.

DNS DNS Adresini düzenler.

Hesap Adõ hesap için isim belirler.
APN APN düzenler. 
Kullanõcõ Adõ APN oturumu açmak için

kullanõcõ kimliğini ayarlar.
Şifre APN oturumu açmak için

kullanõcõ şifresini ayarlar.
Onay Tipi Normal veya Güvenli seçer.
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çeneği alarm açõk olduğunda

ilen tarihe gitmek için L Tamam

istesi
eya günlük yaşamõnõzdaki farklõ

 yönetmenizi sağlar. Yapõlacak
ik, detaylõ zamanlama ve alarmõ
iz.

z en fazla üç alarm ayarlayabilir.
lsa bile alarm çalar. Bir alarm seçin,

arm - alarmõ açar veya kapatõr.
krarla - alarm tekrar periyodunu
arlar. 

eçerli görevi düzenler ve değiştirir.

eçerli görevi siler.
üm görevleri siler
Ekstra

15. Ekstra
Ana menü arabiriminde, gezin tuşlarõna basarak
Ekstra üzerine gelin ve L tuşuna basarak Ekstra
menüsüne girin. Burada bazõ pratik uygulamalarõ
bulabilirsiniz: Takvim, Yapõlacak Listesi, Alarm, Hesap
Makinasõ, Birim Dönüştürücü, Para Birimi Dönüştürücü
ve Kõsayollar.

Takvim
Takvim�e girdiğinizde, ekran içinde bulunduğunuz ayõ
gösterecektir. Tarihi değiştirmek için, gezinme
tuşlarõnõ kullanõn.
Görevleri Görüntüle
Yeni görev belirlemek veya görev listesini
görüntülemek için Görevleri Görüntüle menüsüne
girebilirsiniz.

Tekrarlama se
kullanõlabilir.

Tarihe Atla
Tarihi girin, seç
tuşuna basõn.

Yapõlacak L
Be menü iş v
programlarõnõzõ
Listesi�nde içer
ayarlayabilirsin

Alarm
Cep telefonunu
Telefon kapalõ o

Görüntüle geçerli görevi görüntüler.
Ekle aşağõda gösterilen şekilde görev ekler

ve düzenler:
Tarih - hatõrlatma tarihini ayarlar.
Saat - hatõrlatma saatini ayarlar.
Not - hatõrlatma metnini düzenler.

Al

Te
ay

Görev
Düzenle

G

Görev Sil G
Tümünü
Sil

T



Ekstra

sonra Açõk veya Kapalõ olarak ayarlayõn, daha sonra İşlem yapõlacak öğeyi seçmek için +/- tuşuna basõn.
G <-> Pound ve KG <-> Ounce
çin Sayõyõ girin ve L Tamam

üm sonucu başka bir çerçevede

yi seçmek için +/- tuşuna basõn.
m <-> Mile, M <-> Yard, M <->
arasõnda dönüşüm seçin. Sayõyõ
 tuşuna basõn; dönüşüm sonucu
görüntülenecektir.
üde en fazla sekiz sayõ
ç ekranõ 14 sayõya kadar
 basamak dahil)

önüştürücü
nra L Tamam tuşuna basõn.

öğeyi seçmek için +/- tuşuna
 yabancõ para birimini seçmek

n. Sayõyõ girin ve L Tamam
üm sonucu başka bir çerçevede

 kullandõğõnõz özelliklere ve
 için kõsayollar ayarlamanõzõ
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saati girin ve Tekrarla modunu seçin.

Hesap makinasõ
Hesap makinasõ basit hesaplamalar için 4 temel
işlemi destekler.
Hesap makinasõ ara yüzünü açmak için Hesap
Makinasõ menüsüne girin:
� Sayõlarõ girmek için 0 - 9 arasõ sayõ tuşlarõnõ

kullanõn, ondalõk işareti için # tuşunu kullanõn.
� Dört matematik işleminin sembollerini girmek

için +/- ve </> tuşlarõna basõn +, -, x veya /.
� Son giriş veya sonucu silmek için R Temizle

tuşuna basõn, hesap makinasõndan çõkmak için
R Geri tuşuna basõn, sonucu görüntülemek
için L veya C, "=" tuşuna basõn.

Hesap makinesinin hassasiyeti sõnõrlõdõr. Bu
yüzden, yuvarlama hatalarõ olabilir, özellikle de
bölünmezlik durumlarõnda.

Birim Dönüştürücü
Birim dönüştürücü Amerikan birimlerini metrik
ölçülere, metrik ölçüleri Amerikan ölçülerine
dönüştürmekte size yardõmcõ olur.
� Ağõrlõk

</> tuşuna basarak K
arasõnda dönüşüm se
tuşuna basõn; dönüş
görüntülenecektir.
� Uzunluk
İşlem yapõlacak öğe
</> tuşuna basarak K
Foot ve Cm <-> Inch 
girin ve L Tamam
başka bir çerçevede 
Birim dönüştürüc
girebilirsiniz. Sonu
gösterebilir (ondalõk

Para Birimi D
Önce Oran girin, so
İşlem yapacağõnõz 
basõn, sonra yerel ve
için </> tuşuna basõ
tuşuna basõn; dönüş
görüntülenecektir. 
Kõsayollar
Bu özellik en sõk
seçeneklere erişmek
sağlar.
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16. Giriş Metodları
Genel özet
Bu cep telefonu İngilizce girişi ve aşağıdaki giriş
metodlarını destekler:
Multitap ABC, Multitap abc, Nümerik, Akıllı ABC,
ve Akıllı abc. Bu cep telefonunda
kullanabileceğiniz metin giriş fonksiyonları
şunlardır:
• Kısa mesajların girilmesi ve düzenlenmesi
• Telefon rehberindeki isimlerin girilmesi ve

düzenlenmesi
• İsim ile bir girişin aranması
• Karşılama metni düzenlenmesi
• MMS metinlerinin düzenlenmesi
• Ve daha bir çok....

Tuş takımı değerleri
Genellikle L tuşu onay; R tuşu iptal veya geri
dönmeyi gösterir.
Gezinme tuşları (+/- ve </>): Genellikle metin girişi
sırasında imleci veya ilgili karakteri hareket
ettirmek için kullanılır.
C: Akıllı İngilizce giriş metodunda, aday bölge için
karakter seçmek amacıyla C tuşuna basın; kısa
mesaj düzenlerken, C tuşuna basarak Seçenek seçin,
düzenlemeyi tamamlayın veya EMS seçenek
menüsüne girin. 
#: Farklı giriş metodları arasında geçiş için. 
2 ile 9 arasındaki sayı tuşları: Akıllı İngilizce
giriş metodunda, tuşlara karşılık gelen harfi girin.
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Simgeler ve Semboller
Bekleme modundayken, 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.

GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Çekme kalitesi - Çubuk sayõsõ ne kadar
fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS şebekesine
bağlõdõr.
Tuş kilidi - Tuş takõmõ kilitlidir.

 Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.
Titret ve Çal - Arama geldiğinde
telefonunuz titrer ve çalar.
Zil - Arama geldiğinde telefonunuz çalar.
Titret sonra çal - Arama geldiğinde
telefonunuz önce titrer sonra çalar.

Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).
Otomatik MMS Alma - Telefonunuz
MMS�leri otomatik olarak alma için
yapõlandõrõlmõştõr.
MMS mesajõ - Yeni multimedya mesaj
aldõğõnõzõ gösterir.
SMS mesajõ - Yeni SMS mesaj aldõğõnõzõ
gösterir.
Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ
aldõğõnõzõ gösterir.
Kayõt - Kayõt yaparken görüntülenir.
WAP mesaj - WAP push gelen kutunuza
yeni mesaj geldiğini gösterir.
Alarm saati - Aktif.
Arama yönlendirme - Tüm sesli aramalar
için arama yönlendirme aktif
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = tam, 1çubuk = zayõf).
Cevapsõz arama - Cevapsõz arama olduğunu
gösterir.
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nunuzu güvenli bir yerde ve küçük
arõn erişemeyeceği şekilde tutun.
dunu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
a çalõşõn. 
nmayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

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

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

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

zden geçirilmiş ve radyo dalgasõ
z kalmadan korunma standartlarõ

tir. Cep telefonunuz yürürlülükteki
tandartlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
nikasyon Terminal Ekipman

99/5/EC ile uyumludur.
Uyarõlar

Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

bağlõ baz istasyonuna aktarõr. Şebeke telefonun
aktarõm yaptõğõ gücü kontrol eder.
� Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 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. Bununla birlikte
telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için:

Telefo
çocukl
PIN ko
tutmay

Uzun süre kulla
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn
değiştirin ve ara

Telefo
ve yö
birlikte
cihazla

bağlõ olarak ce
kullanõrken 
yönetmeliklere
telefonlarõnõn 
ile ilgili yönetm
Son zamanlard
üzerindeki etk
oluşmuştur. GS
radyo dalga 
araştõrmalar, gö
enerjisine maru
yukarõ çekilmiş
tüm güvenlik s
ve Telekomü
Yönetmeliği 19



Uyarõlar

Telefonunuzu daima kapatõn... Araç üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
 ekipmanõn radyo enerjisinden
kilenmeyeceğini kontrol edin.

nõyorsanõz:
õk olduğunda potansiyel
ek için, telefonu her zaman

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

ullananlar
kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
ticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
terferansõna maruz kalõp
.

erformans
rformansõnõ geliştirmek için,
yonunu azaltõn, pil tüketimini
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Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

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

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

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

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

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

elektronik
etkilenip et

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kulla
� Telefonunuz aç

interferansõ önlem
kalp pilinizden 15

� Telefonu göğüs ce
� Potansiyel interfer

pili ile ters yöndek
� İnterferanstan 

kapatõn.

İşitme cihazõ k
Eğer işitme cihazõ 
ve işitme cihazõ üre
cep telefonu in
kalmayacağõnõ sorun

Geliştirilmiş p
Telefonunuzun pe
radyo enerjisi emis
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a şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
len şarj cihazõnõ kullanõn.

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

nõrken telefonunuzu 
n

kullanõrken cep telefonu ile
ak konsantrastyonunuzu bozabilir,
 tehlikeli olabilir. Aşağõdaki ana
 uyun:
Uyarõlar

azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

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

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

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

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

kõsa devre yap
� Aşõrõ sõcaklõğ

aşõndõrõcõ orta
Sadece
kullanõ
telefon
telefon
kõlabil

Hasar gören p
hemen değiştiri
parça kullanõldõ

Araba kulla
kullanmayõ

Araba 
konuşm
bu çok
hatlara



Uyarõlar

� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu Çevresel bakõm
alzemelerinin, bitmiş pillerin
lefonlarõn atõlmasõna yönelik
etmeliklere dikkat edin ve
ri dönüşümlerini sağlayõn.
jda geri dönüşüm ve uygun atõk
mak için standart semboller

el ev atõklarõ ile birlikte
lõdõr.

ambalaj malzemesi geri
lüdür.
usal geri kazanõm ve geri
 sistemine finansal katkõ
õştõr (örn. Fransa�da
allage)
ler geri dönüşümlüdür (plastik
leri de kapsar).
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kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda

yerel yönetmeliklere uyun.
� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak

istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti
kullanõn.

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

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

EN60950 Normu
Sõcak hava veya güneş õşõğõna uzun süre maruz
kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda)
telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle
metalden yapõlmõşsa. Bu gibi durumlarda
telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ
zamanda ortam sõcaklõğõnõn 40°C üzerinde olduğu
yerlerde kullanmaktan kaçõnõn.

Ambalaj m
ve eski te
yerel yön
bunlarõn ge

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağla
kullanmõştõr.

Pil gen
atõlmama

Etiketli 
dönüşüm
İlgili ul
dönüşüm
sağlanm
EcoEmb
Malzeme
malzeme
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ınmış
in uygun olmayan şarj cihazı
irsiniz. Her zaman telefonunuzla
ilen Philips otantik aksesuarlarını

elen aramaların telefon 
stermiyor
 ve aboneliğe bağlıdır. Bu konu ile

i için operatörünüzle görüşün.
rı gönderemiyorsunuz
iğer şebekeler ile mesajlaşmaya
Öncelikle SMS merkezinizin
 girdiğinizden emin olun veya bu

detaylı bilgi için operatörünüzle

ı kaçırdığınızı 
uz
me seçeneklerinizi kontrol edin.
hatası görünüyor
 şekilde takıldığından emin olun.

ederse, SIM kartınız hasar görmüş
ünüzle görüşün.
Sorun Giderme
Telefon açılmıyor
Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep
telefonunu açmayı tekrar deneyin.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayı sona erdirme tuşuna ) uzun basın veya
telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takıldığından emin olun ve tekrar açın.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı
tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde
olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için
şebeke operatörünüzle temas kurun.
Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor 
(veya çok yavaş cevap veriyor)
Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir.
Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez.
Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla
temas kurun.

Piliniz fazla ıs
Telefonunuz iç
kullanıyor olabil
birlikte temin ed
kullanın.
Telefonunuz g
numarasını gö
Bu özellik şebeke
ilgili detaylı bilg
Metin mesajla
Bazı şebekeler d
izin vermez. 
numarasını doğru
konu ile ilgili 
görüşün.
Bazı aramalar
düşünüyorsun
Arama yönlendir
Ekranda SIM 
SIM kartın doğru
Problem devam 
olabilir. Operatör



Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
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cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde
kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için
operatörünüzle görüşün.
Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 
görüntüleniyor
SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş

Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin
ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç
dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi
gerekebilir.
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

USB Kablosu
USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarõnõz
arasõnda yüksek hõzlõ haberleşme sağlar. Resim,
animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi
telefonunuzda kayõtlõ bilgileri yönetebilirsiniz.
Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz
(Bu şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda
"otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu
seçeneğin durumu "açõk" ise telefonunuz gelen
aramalarõ 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.
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SAR Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar
Enstitüsü (IEEE-SA) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak
korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku
için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri
maksimum SAR değerinden daha düşüktür.
Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye
erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Bu Philips S890 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.21 W/kg
ve IEEE std 1528 göre 0.302 W/kg dir. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.
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