
i dõşõnda hiçbir sorumluluk
az GSM/GPRS şebekelerine

 tuşuna uzun basõn ve
rakõn.

uş takõmõ tuşlarõnõ kullanarak
IN kodunuzu girin ve ,

şuna basarak onaylayõn.

 tuşuna uzun basõn.

uş takõmõnõ kullanarak telefon
marasõnõ girin ve ( tuşuna
sõn.

 tuşuna basõn.

elefon çaldõğõnda ( tuşuna
sõn.
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 gerektirdiğ
kabul etmez. Bu cih
bağlanmak içindir.

Nasõl�

Alfanümerik
tuş takõmõ

Mikrofon

 262K renkli
TFT LCD

Aramayõ bitirme
ve açma/

kapatma tuşu

Sol fonksiyon
tuşu

Sağ fonksiyon
tuşu

Alma tuşu

Telefonun arkasõ:
Kamera lensi

Kulaklõk, şarj
cihazõ ve veri

kablosu
konnektörü

Mikro SD
kart yuvasõ

Yan ses 
tuşlarõ

Navigasyon
tuşlarõ

Telefonu 
Açma/
Kapama

)

bõ

PIN 
kodunuzu 
girin

T
P
tu

Tuş takõmõnõ 
Kilitleme/kilit 
açma

*

Arama 
yapma

T
nu
ba

Aramayõ 
bitirme

)

Arama 
cevaplama

T
ba
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Boş moddayken ( tuşuna
basõn.

Boş moddayken + tuşuna basõn.

Boş moddayken - tuşuna basõn.

Boş moddayken < tuşuna basõn.

Boş moddayken > veya L

tuşuna basõn.

Boş moddayken , tuşuna
basõn.

Boş moddayken R tuşuna
basõn.

menüde gezerken veya
düzenleme modundayken R

Geri tuşuna basõn.

) tuşuna kõsa basõn.
Eller serbest 
modunu 
aktifleştirme/
devreden 
çõkartma 

Boş modda, tuş takõmõnõ
kullanarak telefon numarasõnõ
girin veya telefon rehberinden
bir irtibat seçin.
Arama sõrasõnda, ahizesiz
modu aktifleştirmek için R

tuşuna basõn.
Gelen arama olduğunda, L

Seçenek tuşuna basõn, sonra
Ahizesiz olarak kabul et seçin ve
, tuşuna basõn.

Aramayõ 
sessizleştirme

Telefon çaldõğõnda R tuşuna
basõn.

Aramayõ 
reddetme

Telefon çaldõğõnda ) tuşuna
basõn.

Konuşma ses 
yüksekliğini 
ayarlama

Arama sõrasõnda ses
yüksekliğini ayarlamak için
yandaki ses tuşlarõna basõn.

Zil sesini 
ayarlama

Gelen aramanõn zil sesi
yüksekliğini ayarlamak için,
telefon boş moddayken, , >
Ayarlar > Sesler > Zil sesi
yüksekliği tuşuna basõn.

Tümüne 
erişim 
arama listesi

Kõsayollar�a 
erişim

Kişiler�e erişim

Mesaj oluştur'a 
erişim

Dosyalarõm'a 
erişim

Ana Menü�ye 
Erişim

Takvim erişimi

Önceki 
menüye 
gitme

Menülerde 
gezinirken 
hõzla boş 
moda dönme



Fonksiyon tuşlarõ Eğlence Tarayõcõ Medya çalar

sayfa 20 sayfa 23

Mesajlar Dosyalarõm

sayfa 33 sayfa 46

Kişiler Profiller

sayfa 56 sayfa 59

Aramalar Ayarlar

sayfa 65 sayfa 68
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Sol ve sağ fonksiyon tuşlarõ (L ve R) tuş takõmõ
alanõnõn üst kõsmõnda bulunur. Fonksiyon tuşlarõna
basmak, arama sõrasõndaki seçenekler de dahil
olmak üzere ekranda bu tuşlarõn hemen üzerinde
görüntülenen seçeneklerin seçilmesini sağlar.
Fonksiyon tuşlarõnõn işlevleri geçerli içeriğe göre
değişir. 

Kulaklõğõn çalõşmasõ
Aşağõdaki işlemler tek tuşlu kulaklõklar içindir. 
Boş moddayken telefon numarasõ girdiğinizde,
kulaklõk tuşuna kõsa basmak numarayõ arar. Aramayõ
durdurmak için, kulaklõk tuşuna uzun basõn. 
Arama sõrasõnda, kulaklõk tuşuna kõsa basõş kaydõ
başlatõr veya durdurur; uzun basõş aramayõ bitirir. 
Arama geldiğinde, kulaklõk tuşuna basmak aramayõ
cevaplar, uzun basmak aramayõ reddeder. 

Ana Menü
Ana menüden Xenium X500 telefonunuzun farklõ
özelliklerine erişebilirsiniz. Aşağõdaki tablo Ana
menü�nün yapõsõnõ, simgelerin ne anlama geldiğini ve
bu menü fonksiyonlarõ ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi
sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

sayfa 19

Kamera

sayfa 28

Araçlar

sayfa 50

Bağlantõlar

sayfa 62
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olaylarõn boş ekrandayken
 Geri tuşuna basõn.
Ana menüye girmek için boş moddayken , tuşuna
basõn, simgeler ve listeler içinde gezinmek için +, -, <
veya > tuşunu kullanõn, ya da seçenek ve fonksiyonlara
doğrudan erişim için 0 - 9 tuşlarõna ve * ya da #
tuşuna basõn. Ayrõca L tuşuna basarak gezinme
stilini Liste veya Izgara olarak ayarlayabilirsiniz.
Bir listede gezinirken, ekranõn sağ tarafõndaki kayan
çubuk liste içerisindeki konumunuzu gösterecektir.
Listeden seçtiğiniz öğenin ilgili seçeneklerine erişmek
için , Seç tuşuna basõn. Önceki menüye geri dönmek
için R Geri tuşuna basõn. 

SIM olmadan menü
Eğer SIM kartõnõz yoksa, SIM kart olmadan
kullanõlmayan menü öğeleri gri olarak gözükecektir
ve kullanõlamayacaktõr.

Yeni Olaylar
Bazõ olaylar boş ekranõ değiştirebilir (mesela
cevapsõz aramalar, yeni SMS, yeni MMS gibi). Yeni
bir olay olduğunda, telefon duyulabilir bir ses
çõkartõr (hücresel yayõn mesajlarõnõn alõmõ dõşõnda).
Cevapsõz aramalar listesini görüntülemek,
okunmamõş SMS veya MMS listesine girmek için ,
Görüntüle tuşuna basabilirsiniz. Yeni olaylar
ekranõndan çõkmak için R Geri tuşuna basõn. 

Sadece yeni 
silinmesi için, R
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n üstüne koyun ve pili yuvasõndan

en pili çõkarttõğõnõzda kişisel
ybedebilirsiniz.
Başlarken

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz,
cep telefonu numaranõz ve telefon numaralarõ ile
mesajlarõ saklayabileceğiniz bir bellek yer alõr (daha
fazla bilgi için, bkz: �Kişiler� sayfa 56). 
Hafõza kartõ da takabilirsiniz. Bu size bellek artõrõmõ
sağlar, bu sayede daha fazla müzik, fotoğraf ve video
dosyasõnõ telefonunuzun dahili belleğine bağlõ kalmadan
saklayabilirsiniz.

SIM kartõ takma

Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ çõkartmalõsõnõz.
Baş parmağõnõz ile arka kapağa bastõrõn ve kapağõ aşağõ
kaydõrõn. Arka kapağõ aşağõdaki şekilde çõkartmak için
boştaki elinizi kullanõn.

Pili çõkartõn
Parmağõnõzõ pili
kaldõrõn.

Telefon açõkk
ayarlarõnõzõ ka



Başlarken

SIM kartõ takõn

n
ya dek yukarõ kaydõrarak yerine

IM kart yuvasõnõn metal
rar vermemeye dikkat edin.
8

SIM kartõn kesik köşesinin (Sol üstteki kesik köşe)
doğru yönde olduğundan ve metal kõsõmlarõn aşağõ
baktõğõndan emin olun. SIM kartõ iterek yuvasõna
yerleştirin. SIM kartõnõzõ ilk kez çõkarttõğõnõzda, uçlarõ
düzleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kartõ
kaydõrmakta zorlanabilirsiniz.

Pili yerine takõn
Metal kontaklar aşağõ bakacak şekilde pili yerine
oturuncaya kadar aşağõ doğru bastõrõn.

Arka kapağõ takõ
Arka kapağõ durunca
takõn.

Pili takarken, S
konnektörlerine za
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 kapağõ takõldõğõnda, telefonu şarj
nnektörü gösterilen şekilde takõn.
r ucunu AC elektrik prizine takõn.
j seviyesini gösterir. Şarj sõrasõnda,
hareket eder, pilin tam şarj olmasõ
ürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda,

şarj olmuştur. Şarj cihazõnõ

 koşullarõna bağlõ olarak konuşma ve
16* saatten 1440 saate (2 ay)* kadar

ullarõna, kullanõcõ ayarlarõna,
line vs. bağlõ olarak gerçek
 olabilir. 
Başlarken

Telefonu açma
Telefonu açmak için, ) tuşuna uzun basõn ve bõrakõn.
Gerekiyorsa PIN kodunu girin (SIM kartõnõzõn 4 ile 8
hane arasõndaki gizli kodu). Bu kod şebeke
operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan önceden
yapõlandõrõlõp size bildirilir. PIN kodu hakkõnda daha
fazla bilgi için, bkz �Güvenlik� sayfa 69.

Arka arkaya 3 kez yanlõş PIN kodu girerseniz
SIM kartõnõz bloke olur. Blokesini açmak için
operatörünüzden PUK kodu almanõz gerekir.

Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr. Pil zayõfladõğõnda sesli bir
uyarõ sizi uyaracaktõr. 

Telefon açõkken pili çõkartmamanõzõ öneririz, aksi
takdirde tüm kişisel ayarlarõnõzõ
kaybedebilirsiniz. Eğer çõkartõrsanõz sadece
tarih ve saat ayarõ kõsa bir süre için hatõrlanõr.
Bu gibi bir durumda pili geri taktõktan sonra
bilgileri yeniden girmeniz gerekir.

Ana pil ve pil
edebilirsiniz. Ko
Daha sonra diğe
Pil sembolü şar
şarj göstergesi 
yaklaşõk 4 saat s
pil tamamen 
çõkartabilirsiniz.
Ağa ve kullanõm
bekleme süresi 
yükselebilir.

*Şebeke koş
kullanma şek
sonuçlar farklõ



Başlarken

kartmak için, kartõ yuvasõna
õn. Kart yuvadan dõşarõ doğru

 kapasiteli mikro SD kartlarõ

õ ayarlama
lliklere erişmek için 2 - 9,
ve R nümerik tuşlarõnõ

. Ayarlandõktan sonra, ilgili
in sayõ tuşuna uzun basmanõz

oğu önceden ayarlanmõş ve
õsayol tuşu ayarlarõnõ kontrol
 Genel > Kõsayollar > Tuş takõmõ.
eçiş tuşu ayarlarõnõ değiştirmek
diğiniz sayõ tuşuna basõn ve ,
10

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazõnõn
cep telefonuna takõlõ kalmasõ pile zarar vermez.
Şarj cihazõnõ kapatmanõn tel yolu fişten
çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz
kullanõn. 

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanõz,
pili çõkartmanõzõ tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil
tamamen boşaldõğõnda, şarj simgesi ancak
birkaç dakika şarj olduktan görünür.

Mikro SD kart takma
1. Telefonunuzun sağ tarafõndaki mikro SD kart

kapağõnõ aşağõda gösterilen şekilde açõn. Doğru
tutulduğunda, kartõn altõn renkli kontaklarõ
yukarõ bakmalõdõr.

2. Kartõ mikro SD kart yuvasõna yavaşça itin ve
kart yerine tamamen oturuncaya kadar
ittirmeye devam edin.

Mikro SD kartõ çõ
doğru itin ve bõrak
çõkacaktõr.

X500 en fazla 2GB
destekleyebilir.

Geçiş tuşlarõn
Sõk kullandõğõnõz öze
+, -, <, >, L 
yapõlandõrabilirsiniz
özelliğe erişmek iç
yeterlidir.
Geçiş tuşlarõnõn ç
yapõlandõrõlmõştõr. K
etmek için, Ayarlar >
seçeneklerini seçin. G
için, değiştirmek iste
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ve * nümerik tuşlarõ önceden
tõr, bu tuşlar �+� girmek, sesli
na erişim, Toplantõ profilini
ve tuş takõmõ kilidini açmak için
 değiştirilemezler.
Başlarken

Değiştir tuşuna basõn, daha sonra aşağõdaki listeden bu
tuşa atanmasõnõ istediğiniz özelliği seçin:

0, 1, # 
yapõlandõrõlmõş
posta kutusu
aktifleştirmek 
kullanõlõrlar ve

� Alarm � Bluetooth

� Hesap makinesi � Takvim

� Aramalarõ görüntüle � Kamera

� Kişiler � Mesaj oluştur

� Firewall � Uçak modu

� Oyunlar � Ana sayfa

� Gelen Kutusu � Diller

� Menü � Mesajlar

� Toplantõ � Müzik

� Dosyalarõm � Profiller

� Zil sesleri � Kõsayollar

� Görevler � Birim dönüştürücü

� Hõzlõ arama � Ses kaydedici

� Sekreter OTG � Boş



Arama

Telefonu kapatma
 telefonu kapatmak için )

siniz.

iz için ekranda şebeke ismi

sõnõ girin.
ak için ( tuşuna basõn; veya
üsüne girmek için L Seçenek
ha sonra Ara seçin.

aki seçenekler
 tuşuna basarak Ahizesiz

ilir veya devreden çõkarabilir,
şu ile şunlarõ uygulayabilirsiniz:

/Sessiz iptal yapma
mesini Kaydet (3 alt seçeneği
ini kaydet, Karşõ tarafõ kaydet ve

ma
e
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2. Arama
Bu bölüm arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili
özellikleri ve seçenekleri açõklayacaktõr.

Telefonu açma
Telefonu açmak için ) tuşuna uzun basõn.
Telefonunuzu yetkisiz kullanõmlardan korumak için
bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik kodu ayarladõğõnõzda, telefon açõldõğõnda
sizden bu kodu girmeniz istenir. 
1. PIN kodunu girin. Yanlõş bir sayõ girdiğinizde

silmek için, R Temizle tuşuna basõn.
2. , tuşuna basõn. Telefon PIN kodunu

doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir. 
3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama

yapmaya veya cevaplamaya hazõrsõnõz demektir.
Eğer ekranda şebeke ismi gözükmezse, tekrar
şebeke bağlantõsõ gereklidir. 

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlõş girerseniz,
SIM kart bloke olur. Açmak için
operatörünüzden PUK kodu almanõz gerekir.
PIN kodunu arka arkaya 10 kez yanlõş
girerseniz, SIM kart kalõcõ şekilde bloke olur ve
bir daha kullanõlamaz. Bu olduğu takdirde
şebeke operatörünüzle temas kurun.

Herhangi bir anda,
tuşuna uzun basabilir

Arama yapma

Arama yapabilmen
gözükmelidir. 

1. Telefon numara
2. Numarayõ aram

seçenekler men
tuşuna basõn, da

Arama sõrasõnd
Arama sõrasõnda, R

modunu aktifleştireb
ya da L Seçenekler tu

- Aramayõ Beklet
- Aramayõ Sessiz
- Telefon görüş

vardõr: Her ikis
Kendini kaydet)

- Yeni arama yap
- Aramayõ bitirm
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 sõnõrlamasõ yoktur; kayõt sadece
bastõğõnõzda, bellek yetersiz

a arama sona erdiğinde durur. 

tirme
dõrmak için ) tuşuna basõn.

õ arama yapma
" gözükene kadar 0 tuşuna basõn.
u girin.
nu girin (önündeki 0 olmadan),
efon numarasõnõ girin. 
ramak için ( tuşuna basõn.

 aramasõ yapma
arama yapabilirsiniz, cep telefonunun
dilmediği önemli değildir. 
yken, acil arama numarasõnõ girin
nin ülkesinde belli bir numaradõr)
asõn.

rama kaydõnda saklanmayacağõnõ
Arama

Aramayõ sessiz veya sesli yapma
Arama sõrasõnda L Seçenek tuşuna basõn ve Sessiz
veya Sessiz iptal seçin. Eğer Sessiz seçerseniz,
mikrofon devre dõşõ kalacaktõr.
Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur. 

Hoparlör/kulaklõk sesini ayarlama
Arama, aramayõ beklemeye alma veya bekleyen
arama sõrasõnda ses yüksekliğini artõrmak veya
azaltmak için +/- tuşuna basabilirsiniz (eğer arama
seçenekleri menüsünde değilseniz).
Ses yüksekliği ayarlandõğõnda, arama ses yüksekliği
hemen etkin olur ve ayar sonraki tüm aramalarda
kullanõlõr. 

Aramayõ kaydetme
Arama sõrasõnda, L Seçenek tuşuna basõn ve Kaydet
seçerek 3 kayõt seçeneğine erişin; bunlar, Her ikisini
kaydet (varsayõlan), Karşõ tarafõ kaydet ve Kendini kaydet
(ikili veya çoklu görüşmelerde kullanõlabilir)
şeklindedir.
Aramayõ bitirdiğinizde, kayõt durur ve otomatik
olarak AMR formatõnda Dosyalarõm > Sesler konumuna
kaydedilir.

Kayõt için süre
R tuşuna 
olduğunda vey

Aramayõ bi
Aramayõ sonlan

Uluslararas
1. Ekranda "+
2. Ülke kodun
3. Alan kodu

sonrada tel
4. Doğrudan a

Acil durum
Her zaman acil 
ağa kaydedilip e
1. Boş modda

(arayan kişi
2. ( tuşuna b

Acil aramanõn a
unutmayõn. 



Arama

3. Buna alternatif olarak, eğer SIM kartõ yoksa R 1. İkinci aramayõ cevaplamak için ( tuşuna
ci görüşme otomatik olarak
ktõr. 
en Konferans Arama seçin. İki
ve konferans arama sağlanõr. 
sõnda yeni gelen aramayõ
a yeni bir kişinin numarasõnõ
ekleyebilirsiniz (devam eden
tik olarak beklemeye alõnõr).
sonra, arama menüsünde

tur seçeneğini seçerek yeni
ya dahil edebilirsiniz (en fazla
).
 ayõrmak isterseniz, çoklu

Konferans arama ayõr
an bir kişiyi ayõrmak için
itir seçin.

da geçiş yapma 
i)
lemede arama olduğunda, ,

iniz. 

izesiz tuşuna basõn.
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SOS tuşuna basmak sizi acil arama ekranõna
getirebilir. Sonra, direkt olarak bir acil arama
yapmak için ( veya Tamam fonksiyon tuşuna
basõn ve arama animasyonu görüntülenecektir.

İkinci aramayõ yapma 
(Şebeke özelliği)
Devam eden aramayõ beklemeye alarak ikinci bir
arama yapabilirsiniz: 
1. A kişisi ile konuşurken, tuş takõmõnõ kullanarak

B kişisinin telefon numarasõnõ girebilirsiniz. 
2. B Kişisinin numarasõnõ çevirmek için ( tuşuna

basõn. A kişisi otomatik olarak beklemeye
alõnacaktõr. 

Konferans Aramasõ Yapma 
(Şebeke özelliği)
Telefonunuz en fazla beş katõlõmcõya kadar çoklu
aramayõ destekler. Çoklu arama sõrasõnda ekranda
Konferans arama gösterilir.
Telefonda konuşurken bekleyen bir arama
olduğunda, çoklu görüşme yapmak için aşağõdaki
işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

basabilirsiniz. Birin
beklemeye alõnaca

2. Arama menüsünd
arama birleştirilir 

Çoklu görüşme sõra
cevaplayabilirsiniz vey
arayarak yeni bir kişi 
çoklu görüşme otoma
Arama başlatõldõktan 
Konferans arama oluş
katõlõmcõyõ çoklu arama
beş kişi ekleyebilirsiniz
Eğer birini aramadan
görüşme sõrasõnda 
seçebilirsiniz. Aramad
Konferanstaki aramayõ b

İki arama arasõn
(Şebeke özelliğ
Bir aktif bir tanede bek
Takas tuşuna basabilirs

Ahizesiz Ara
Arama sõrasõnda R Ah
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arama, bir de bekleyen arama
 , Takas veya L Seçenekler
 basarak şu işlemleri yapabilirsiniz:

rõna basarsanõz bekleyen arama
defteri editörü açõlõr. 

n rehberinizdeki bir kişiyi Kamera
iğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da
ile yüklediğiniz bir resim ile
nõzõ sağlar. Arama sõrasõnda, diğer
resim ile bağlantõlõysa, gelen arama
bu resim görüntülenecektir. Bu
i olarak bilinir.

sadece telefon hafõzasõnda
Fotoğrafõn boyutu 176 x 220
k olmamalõdõr.

a � Arama 
aktarma 

� Ahizesiz

� Kaydet � Tüm aramalarõ bitir

� Kişileri 
görüntüle

� Menü
Arama

IP Arama (eğer varsa)
IP ara seçebilirsiniz. IP ara opsiyonunu seçtiğinizde,
cep telefonu telefon numarasõnõn önündeki sizin
tarafõnõzdan önceden ayarlanmõş olan IP özel servis
numarasõnõ otomatik olarak ekleyecektir ve sonra IP
aramasõnõ yapacaktõr. Ayrõca IP aramayõ
etkinleştirmek için ( tuşuna uzun basõn.

Arama cevaplama
Aramayõ cevaplamak için ( tuşuna basõn.

Aramayõ reddetme
Aramayõ red etmek için ) tuşuna basõn.

İkinci aramayõ cevaplama 
(Şebeke özelliği) 
Eğer Bekleyen arama aktifse, ikinci bir arama
geldiğinde uyarõlõrsõnõz. Yapabilecekleriniz: 
1. İkinci aramayõ cevaplamak için ( tuşuna basõn.

Devam eden görüşme otomatik olarak
beklemeye alõnacaktõr.

2. İkinci aramayõ reddetmek ve görüşmenize
devam etmek için ) tuşuna basabilirsiniz.

3. Bir aktif 
olduğunda,
seçeneğine

Eğer sayõ tuşla
modunda not 

Kişi Resmi
Bu özellik telefo
özelliği ile çekt
veri kablosu 
bağlantõlandõrma
kişinin ismi bir 
arka planõnda 
özellik Kişi resm

Kişi resmi 
kullanõlabilir. 
pikselden büyü

� Konferans aram

� Sessiz

� Aramayõ bitir



Metin ve sayõ girme

Metin editörü metin düzenleme ekranõndan
nõz son giriş metodunu hatõrlar.
inizde, kullanmõş olduğunuz son
atik olarak seçer. 

irme
ditöre metin girebilirsiniz: T9
ngilizce alfabe. Buna ek olarak
 işaretlerini girmeniz için iki giriş
a gösterilen simge geçerli giriş
* tuşuna basarak modlar
ilirsiniz. T9 aktifleştirmek veya
ak için tuşuna uzun basõn.
ni girmek için # tuşuna kõsa
çmek için uzun basõn.

me
a sembol giriş ekranõnõ açmak/
şuna basõn. Eğer semboller bir
sayfalar arasõnda aşağõ/yukarõ
 tuşuna basõn. Simge girişini
şuna basõnõz.

nde büyük harf için * tuşuna
16

3. Metin ve sayõ girme
Giriş metodu
Cep telefonunuz çeşitli giriş metotlarõnõ destekler,
bunlar:

*Metin düzenleme sõrasõnda, giriş modunu
değiştirmek için * tuşuna basabilirsiniz; ekran
üzerindeki durum çubuğu geçerli giriş modunu
gösterir.『en』T9 İngilizce giriş modunu gösterir;
『abc』 İngilizce alfabe giriş modunu gösterir;
『123』nümerik giriş modunu gösterir. Bunlara ek
olarak, noktalama işaretlerini girmek için # tuşuna
basabilirsiniz.

çõktõğõnõzda kullandõğõ
Editöre tekrar girdiğ
giriş metodunu otom

Metin ve sayõ g
Şunlarõ kullanarak e
İngilizce giriş veya İ
sayõlarõ ve noktalama
modu vardõr. Ekrand
modunu gösterir. 
arasõnda geçiş yapab
devre dõşõ bõrakm
Noktalama işaretleri
basõn veya giriş dili se

Sembolleri gir
Tüm giriş modlarõnd
kapatmak için # tu
ekrandan fazlaysa, 
kaydõrmak için +/-
onaylamak için , tu

Büyük harf
İngilizce giriş editörü
basõn. 

� T9 İngilizce (T9eng/T9Eng): T9 İngilizce 
kullanõlarak İngilizce metinler girilir;

� Çoklu dokunuş (abc/Abc/ABC): Girmek
istediğiniz harfe karşõlõk gelen tuşlara basõn.
Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basõn,
ikinci harf için hõzla iki kez basõn, istediğiniz
harf ekranda görünene kadar bu şekilde
devam edin.

� 123: Sayõlar girilir
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lõr?
erilen harfler ve semboller aşağõdaki

e" sözcüğü nasõl yazõlõr
 3 tuşlarõna basõn, ekranda

 kelime görüntülenir: Good.
in ve Home seçin.
sarak Home kelimesini onaylayõn.

fleri girmek için.

 veya sonraki aday kelimeler arasõnda
inmek için. 

f veya kelimeyi onaylamak için.

 basõldõğõnda bir harfi, uzun
õldõğõnda girişin tamamõnõ siler.

ük harf, giriş modunu seçin. T9
lliğini açmak/kapamak için uzun basõn.

ktalama modunu aktifleştirmek/
re dõşõ bõrakmak için kõsa basõn, giriş
seçmek için uzun basõn.
Metin ve sayõ girme

Sil
Giriş satõrõnda içerik varken, en sağdaki karakteri
veya sembolü silmek için, giriş satõrõ silinene kadar
R Temizle tuşuna basõn. Giriş satõrõnõn tümünü
silmek için R Temizle tuşuna uzun basõn.

T9® İngilizce giriş

Bu nedir?
T9® akõllõ metin girişi mesajlar için kapsamlõ bir
sözlük içeren akõllõ giriş modudur. Metni hõzlõ şekilde
girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili
harflerin tuşlarõna sadece bir kez basmanõz yeterlidir:
girişler analiz edilir ve T9® tarafõndan önerilen
kelime açõlan pencerede gösterilir. Üçten fazla aday
varsa bir kaydõrma çubuğu gösterilir, bu durumda
listede gezinmek ve T9® sözlüğü tarafõndan
önerilenler arasõndan istediğinizi seçmek için + veya
- tuşlarõna basõn (bkz. aşağõdaki örnek). Kelimeyi
girdikten sonra, , veya L tuşuna basarak
onaylayõn.

Nasõl kullanõ
Her tuş ile göst
şekildedir:

Örnek: "Hom
1. 4 6°6

listedeki ilk
2. - ile gezin
3. , Seç�e ba

0 - 9 Har

+ veya - Son
gez

, Seç Har
R Temizle Kõsa

bas
* Büy

öze
# No

dev
dili 



Metin ve sayõ girme

Temel metin girişi 0 Boşluk girişi
tin giriş modunu değiştirme
bol girme
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Temel metin giriş modunu kullanmak istiyorsanõz,
"ABC" temel metin girişini seçmek için * tuşuna
basõn. Bu metot istenilen karaktere ulaşmak için
tuşlara birden fazla basõlmasõnõ gerektirir: "i" harfi
4 tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i"
girmek için 4 tuşuna 3 kez basmanõz gerekir. Bu
modun kullanõlmasõ, tuşun üzerindeki harfin sõrasõ
gelinceye kadar tuşa basmanõzõ gerektirir.
Temel metin giriş modunda «Home» kelimesini
girmek için, 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO),
6 (MNO), 3, 3 (DEF) tuşlamanõz gerekir.
Harfler, sayõlar ve semboller her tuşun üzerinde
aşağõdaki şekilde yer alõr.

Tuş Harfler ve sayõlar
1 Boşluk 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ 
2 a b c 2 à ä å æ ç
3 d e f 3 é è D F
4 g h i 4 G ì
5 j k l 5 L
6 m n o 6 ñ ò ö ø
7 p q r s 7 b P Q S
8 t u v 8 ü ù
9 w x y z 9 W X Y

* Me
# Sem
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4. Eğlence

Bu bölüm oyunlarõ ve cep telefonunuza yüklü ilave
araçlarõ açõklar.

Burada açõklanan özelliklerden bazõlarõ cep
telefonunuzun konfigürasyonuna, cep
telefonunuzu satõn aldõğõnõz ülkeye ve/veya
servis sağlayõcõnõza bağlõdõr.

Oyunlar

Varsayõlan oyunlar
Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunlarõ
gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için ,
tuşuna basõn ve Eğlence > Oyunlar seçin.

Java
Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede
Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke
üzerinden indirilebilir. WAP veya USB üzerinden
oyunlar ve diğer uygulamalar indirebilir ve bunlarõ
Java ortamõnda çalõştõrabilirsiniz.

USB veri kablosu ile oyun yüklerken program
dosyalarõnõn .jar ve .jad dosyalarõ ile aynõ klasör
altõnda olduğundan emin olun.



Tarayõcõ

Ana sayfa
an erişmek için bu menüyü
esini ayarlar menüsünden de

anki web sayfasõnõ veya sõk sõk
falarõnõ kaydedebilir, bunlarõ
leyebilirsiniz. 
, yer imleri girişleri listesi
ir yer imi girişinin web adresine
 - seçin ve , tuşuna basõn.
oksa, yer imlerini eklemek ve
ki seçenekleri seçebilirsiniz:

 için:

Başlõğõ ve web adresini
düzenler. 

din Boş moddayken ana
menüye girmek için ,

tuşuna basõn ve Tarayõcõ >
Yer imleri seçeneklerini
seçin.

 , tuşuna basõn.

in Yeni yer imi için Adres
ve Başlõk girin ve ,

Kaydet tuşuna basõn.
20

5. Tarayõcõ

Telefonunuz bir WAP tarayõcõya sahiptir. WAP
tarayõcõ ile internet servisleri yanõ sõra haberler,
spor ve hava durumu bilgileri alabilirsiniz. 

Bu özellik sadece aboneliğiniz WAP servislerine
erişim içeriyorsa kullanõlabilir. Ayarlar önceden
yapõlandõrõlmõştõr (ülke değişkenlerine bağlõdõr)
ve bunlarõ değiştirmenize gerek yoktur. Daha
fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle
görüşün. 

WAP 
Normalde, telefon önceden yapõlandõrõlmõş
olmalõdõr. Eğer yapõlandõrma parametreleri
eklemek veya değiştirmek isterseniz, devam
etmeden önce şebeke operatörünüzden gerekli
bilgileri edinmelisiniz. Philips yapõlandõrmalar
üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafõndan
yapõlacak değişikliklerin sonuçlarõ hakkõnda
uyarõ yapmakla yükümlü değildir ve herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için
lütfen şebeke operatörünüze danõşõn.

Ana sayfaya doğrud
seçin. Ana sayfa adr
ayarlayabilirsiniz. 
Yer imleri
Yer imleri listesine o 
gezdiğiniz web say
yönetebilir ve düzen
Menüye girdiğinizde
görüntülenir. Belirli b
bağlanmak için, + veya
Eğer mevcut giriş y
yönetmek için aşağõda

Yeni yer imi eklemek

Yer imi ekle

Yer imi menüsüne gi

Yer imi ekle�yi seçin

Yeni bir yer imi ekley
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ir web sayfasõ seçin ve , tuşuna
a aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için
tuşuna basõn:

�de gezinmek için web ayarlarõnõ
a izin verir. Telefonunuz belirli bir
örünün ayarlarõ ile yapõlandõrõlmõş
 bir şebeke operatörünün

AP tarayõcõnõzõ hemen kullanmaya
 Aksi takdirde, ayarlarõ yeniden
 gereklidir. 

Bilgi

Çõkõş

der
Tarayõcõ

Yer imi düzenlemek için:

Adres gir
Web adresini girin ve bağlanmak için , tuşuna
basõn, önceki web sayfasõna dönmek için R Geri
tuşuna basõn.
Geçmiş
Bu menü ziyaret ettiğiniz son web sayfasõna hõzlõ
erişiminizi sağlar. 
1. Bu menüye girdiğinizde, daha önceden gezdiğiniz

web sayfalarõ listelenir.

2. Listeden b
basõn. Sonr
L Seçenek 

Ayarlar
Bu menü web
yapõlandõrmanõz
şebeke operat
olabilir. Eğer
abonesiyseniz, W
başlayabilirsiniz.
yapõlandõrmanõz

Yer imi menüsüne gidin Boş moddayken ana
menüye girmek için ,

tuşuna basõn ve
Tarayõcõ > Yer imleri
seçeneklerini seçin.

Değiştirmek istediğiniz
yer imini seçin

+ veya - tuşuna ve L

Seçenekler�e basõn.
Bunun ardõndan Düzenle
seçeneğini seçip ,

Seç�e basõn.

Yer imini düzenle Yer imi Başlõk ve
URL'sini düzenleyin ve
, tuşuna basõn.

Aç

Gezin

Git

Geçmiş

Farklõ kaydet

SMS olarak gön



Tarayõcõ
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Philips yapõlandõrmalar üzerinde siz veya
şebeke operatörü tarafõndan yapõlacak
değişikliklerin, WAP adreslerinde veya
içeriklerinde internet sağlayõcõlarõn yapacağõ
değişikliklerin sonuçlarõ hakkõnda uyarõ
yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir
sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için
lütfen şebeke operatörünüze ve internet içerik
sağlayõcõnõza danõşõn.

Seçenekler şunlardõr:

Push Gelen Kutusu
Push mesajlarõnõzõ kontrol etmenizi, Push mesaj
alma veya almama, push mesajlarõ silme gibi Push
ayarlarõnõ yapõlandõrmanõzõ sağlar. 

WAP profilleri WAP profilleri�ni konfigüre etmenizi
sağlar.

Önbelleği 
temizle

Önbelleği temizle işlemini devreye alõr. 

Geçmişi 
temizle

Web geçmişini silmenizi sağlar.

Seçenekler Resimleri göster, Çõkõş bilgi veya
Cookie'ler serbest için izin verir. 
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leri
õrasõnda tuşlarõn işlevleri aşağõdaki

enekleri menüsü

İşlevi

Kõsa basõş radyo çalmayõ Başlatõr/
durdurur.

Radyo menüsünden çõkar ve boş
moda döner.

Hafõzadaki listeden önceki veya
sonraki radyo istasyonunu seçmek
için kõsa basõn. 

Sesi ayarlama. Sesi ayarladõğõnõzda,
bu ayar bir dahaki değiştirmenize
kadar kaydedilir. 

Seçenekler menüsünü açar.

Önceki menüye döner. 

Geçerli radyo frekansõnõ seçilen
hafõza konumuna kaydeder.
Medya çalar

6. Medya çalar

FM radyo
Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar.
Kulaklõğõnõzõ telefonunuza takõn. İstasyon ayarlamanõn
2 yolu vardõr: Ayarlõ istasyonlar ve Otomatik hafõza. 

Hafõzadaki istasyonlar
Radyo istasyonlarõnõ taramak için < veya >

kullanabilirsiniz. 

Otomatik hafõza
+ tuşuna bastõğõnõzda radyo istasyonu aranõr. En
yakõn istasyon bulunduğunda arama durur ve
ekranda aramanõn durduğu frekans gösterilir. 

Otomatik hafõza seçtiğinizde, kanal otomatik
olarak ayarlanõr. Otomatik hafõzaya alma
sõrasõnda, ) ve R tuşu dõşõndaki tuşlar
kullanõlamaz. 

Tuşlarõn işlev
Radyo yayõnõ s
gibidir: 

FM radyo seç

Tuş

-

) tuşu

< veya >

Yan ses 
tuşlarõ

L 
Seçenekler

R Geri

Hafõzaya 
kaydet



Medya çalar

Müzik çalar
den müzik indirmenize, ses
tmenize, çalma listelerinizi
müzik dinlemenize izin verir.
C biçimlerinde ses dosyalarõnõ

uetooth kulaklõk ile sadece MP3

iş müzikleri Telefon belleği ya da
r klasörü altõna) üzerinden
istelenen şarkõlar arasõndan
üzik dosyasõnõ +/- ile seçin ve
mak üzere müzik çalarõ açmak
seçin veya L Seçenekler tuşuna

õm

a listesi açar, çalma listesi
r ve seçilen parçayõ çalma
sine ekler.

len parçayõ siler.

len parçanõn detaylarõnõ
ntüler.
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RDS (radyo istasyonuna bağlõ)
RDS özelliği FM istasyonlarõnõn FM radyo
sinyallerinin yanõ sõra ek bilgiler de
gönderebilmesine olanak tanõyan bir servistir. Bir
RDS istasyonunu dinlediğiniz zaman, istasyon adõ,
program türü (örneğin; haber, spor ve reklam) ve
frekans gibi bilgileri içeren alõnan metin bilgisi
ekranda kayar. Radyo metin mesajlarõ alõndõğõnda
yeni bir ekran açõlõr.

Bu özellik şebeke
dosyalarõnõ kayde
düzenlemenize ve 
Telefon MP3 ve AA
destekler. Ancak, bl
biçimi desteklenir.

Parçalar
Bu özellik ile indirilm
Hafõza kartõ (Sesle
dinleyebilirsiniz. L
çalmak istediğiniz m
seçtiğiniz şarkõyõ çal
için , Aç seçeneğini 
basõn.

Hafõzadaki 
istasyonlar

Hafõzadaki radyo frekanslarõnõn
listesini gösterir. Hafõzada kayõtlõ bir
istasyon seçtiğinizde, seçilen
istasyon için Çal, Yeniden adlandõr
veya Temizle seçebilirsiniz.

Otomatik 
hafõza

Radyo frekansõnõ otomatik olarak
tarar ve hafõza kanal listesine
kaydeder.

Kapalõ Radyoyu durdurun. 

Arka planda 
çal

Radyo uygulamasõndan çõktõktan
sonra radyo istasyonu dinlemenizi
sağlar. 

Seçenekler Tan

Çalma 
listesine ekle

Çalm
seçe
liste

Parça sil Seçi

Detaylar Seçi
görü
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nin bir listesi görüntülenir. Daha
 sanatçõyõ seçebilir ve , ile seçilen
arçalarõnõ görüntüleyebilirsiniz.
õlar arasõndan çalmak istediğiniz
 +/- ile seçin. Seçilen parçayõ çalmak
 çalarõ açmak için , Aç tuşuna
 Seçenek tuşuna basabilirsiniz. 

Çalma listesinin çalma sõrasõ
değiştirilir.

Seçilen dosyanõn detaylarõnõ
görüntüler.

Tanõm

Seçtiğiniz müziği çalmak üzere
müzik çalarõ açõlõr.

Çalma listesi açar, çalma listesi
seçer ve seçilen parçayõ çalma
listesine ekler.

Seçilen parçayõ siler.
Medya çalar

Çalma listeleri
Kaydedilmiş çalma listeleri ekranda görüntülenir.
Yeni çalma listesi oluşturmak için, Yeni çalma listesi
seçin. Çalma listesinin adõnõ girin ve , tuşuna basõn.
Daha sonra +/- ile bir çalma listesi seçin, , tuşuna
basõn. Sonra , Düzenle tuşuna basõn ve çalma
listesine eklemek istediğiniz parçayõ seçin. Daha
sonra çalma listesindeki şarkõlarõ onaylamak ve
saklamak için , Tamam tuşuna basõn.
En fazla 10 çalma listesi oluşturabilirsiniz. Seçilen
parçayõ çalmak amacõyla müzik çalarõ açmak için ,
Aç tuşuna basabilir veya L Seçenek tuşuna
basabilirsiniz. 

Sanatçõlar
Sanatçõ isimleri
sonra +/- ile bir
sanatçõnõn tüm p
Listelenen şark
müzik dosyasõnõ
amacõyla müzik
basabilir veya L

Seçenekler Tanõm

Çalma listesi 
düzenle

Çalma listesi düzenlenir.

Çalma listesi 
yeniden 
adlandõr

Çalma listesinin adõ değiştirilir.

Çalma listesi 
sil

Güncel çalma listesini siler.

İz dizisi

Detaylar

Seçenekler

Aç

Çalma 
listesine ekle

İz sil



Medya çalar

Şimdi çalõyor
 son şarkõ görüntülenir. Bu
te olduğunuz şarkõyõ çalmaya
ar.

daki tuş fonksiyonlarõ aşağõdaki

i

ik çalmayõ Başlatmak/
aklatmak/devam etmek için
 basõn.

 basõş önceki/sonraki şarkõyõ
r. Çalõnõrken müziği hõzlõ bir
lde geri/ileri almak için uzun
n. 

ayarõ. Sesi ayarladõğõnõzda, bu
 bir dahaki değiştirmenize
r kaydedilir. 

nekler menüsünü açar.

eki menüye döner. Müzik
rdan çõktõğõnõzda, müzik çalmasõ
r.
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Hafõza
Çaldõğõnõz son 10 paçayõ listeler, çalõnan son parça
listenin en üstünde listelenir.

Ayarlar
Seçenekler aşağõdaki gibidir: 

Ekranda çalõnan en
fonksiyon dinlemek
devam etmenizi sağl
Tuşlarõn işlevleri
Müzik çalma sõrasõn
gibidir: 

Sanatçõ sil Aynõ sanatçõya ait tüm şarkõlar
silinir.

Detaylar Seçilen parçanõn detaylarõnõ
görüntüler.

Seçenekler Tanõm

Arka planda 
çal

Müzik çalar uygulamasõndan
çõktõktan sonra müzik dinlemenizi
sağlar. Çõkarken sor, Her zaman
veya Hiçbir zaman seçebilirsiniz.

Çalma modu Birini tekrarla, Çalma listesini
tekrarla, Karõştõr ve tekrarla, Karõştõr
veya Kapalõ seçeneklerinden birini
seçin.

Yardõm Müzik çalar kullanma ile ilgili
talimatlarõ gösterir.

Tüm listeleri 
yenile

Telefon hafõzasõ ve hafõza
kartõndaki tüm parçalar yenilenir.

Tuş İşlev

, tuşu Müz
Dur
kõsa

< veya > Kõsa
seçe
şeki
basõ

+ veya - Ses 
ayar
kada

L

Seçenekler
Seçe

R Geri Önc
çala
duru
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Medya çalar

Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L Seçenek
tuşuna basõn:

Arka planda 
çal

Müzik çalar uygulamasõndan
çõktõktan sonra müzik dinlemenizi
sağlar. Çõkarken sor, Her zaman
veya Hiçbir zaman seçebilirsiniz.

Çalma modu Birini tekrarla, Çalma listesini
tekrarla, Karõştõr ve tekrarla, Karõştõr
veya Kapalõ seçeneklerinden birini
seçin.

Yardõm Müzik çalar kullanma ile ilgili
talimatlarõ gösterir.

Tüm listeleri 
yenile

Telefon hafõzasõ ve hafõza kartõndaki
tüm parçalar yenilenir.



Kamera

da geçerli işlemi iptal etmek ve
çin ) tuşuna basabilirsiniz.
eri menüsü
ifleştikten sonra ve fotoğraf
azõ ayarlarõ L Seçenek tuşuna
rsiniz.

+/- tuşuna basõn.

Sadece 640*480 veya daha
düşük resim çözünürlüğü
için geçerlidir.

+/- yan tuşlarõn basõn.

Parlaklõk seviyesi -3 ila +3
arasõndadõr. Varsayõlan
seviye 0�dõr. 

 , tuşuna basõn.

Fotoğraflar otomatik
olarak Dosyalarõm > Resimler
klasörüne kaydedilir. 

 ) tuşuna veya R Geri �ye iki
kez basõn.
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7. Kamera

Kamera
Cep telefonunuz 1.3 mega piksel fotoğraf
çekmenize, video kaydetmenize, bunlarõ
telefonunuzda ve hafõza kartõnda saklamanõza, duvar
kağõdõ olarak kullanmanõza ve arkadaşlarõnõza
göndermenize izin veren dijital kameraya sahiptir.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için
çekim yapmadan önce lütfen kamera lensinin
temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu
Kameranõzõ nasõl kullanacağõnõza ilişkin bilgiler için
aşağõdaki tabloya bakõn.
Nasõl� Herhangi bir zaman

boş moda dönmek i
Kamera seçenekl
Kamera modu akt
çekilmeden önce, b
basarak değiştirebili

Kamerayõ
Çalõştõrma

Boş moddayken ana menüye
girmek için , tuşuna basõn ve
Kamera seçin. Ardõndan
kamera moduna geçin.

Zoom artõr/azalt 

Parlaklõk
ayarlama

Fotoğraf çekme

Kameradan çõkar 
ve boş moda 
döner
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leme seçeneği menüsü
ştirdiğinizde, fotoğraf çekmek için
anõz yeterlidir. Fotoğraf otomatik
r ve ekranda gösterilir. , tuşuna
luetooth ile veya MMS ile Gönder

aşağõdaki işlemler için L Seçenek
iniz: 

Kaydetme konumu: Telefon belleği
veya Hafõza kartõ
Varsayõlan ad: fotoğrafõn varsayõlan
adõnõ değiştirir.
Frekans: 50HZ veya 60HZ
Tam ekran önizleme: Açõk veya Kapalõ

Tanõm

Geçerli resmi siler.

Resmin adõnõ değiştirir.

Birkaç yeni fotoğraf çekmek için
vizör ekranõna dönülür.

Fotoğrafõ cep telefonunuzdaki bir
kişi ile ilişkilendirin, böylelikle kişi
sizi aradõğõnda fotoğraf görüntülenir.

Sadece 176*220 resim
çözünürlüğü için geçerlidir.
Kamera

Fotoğraf ön iz
Kamerayõ aktifle
, tuşuna basm
olarak kaydedili
basarak resmi B
seçebilir ya da 
tuşuna basabilirs

Seçenekler Tanõm
Fotoğraf
çözünürlüğü

Resim boyutunu seçer:
1280*1024, 1024*768, 640*480
ve 176*220.

Fotoğraf 
kalitesi

Görüntü kalitesi seçin: Süper
hassas, Hassas ve Normal.

Seçilen son değer tekrar
değiştirilene kadar aktif kalõr.

Resmi 
görüntüle

Çektiğiniz fotoğraflarõ
görüntülemek için Dosyalarõm >
Resimler klasörüne girer.

Kamera 
Modu

Renk efektleri: Kapalõ (varsayõlan),
Siyah Beyaz, Sepia, Mavi veya Kõrmõzõ. 

Seçilen renk efekti ekranda
gerçek zamanlõ olarak
uygulanõr. 

Gece modu: Açõk veya Kapalõ
Zamanlayõcõ: Açõk veya Kapalõ

Zaman sõnõrõ 8 saniyedir. 

Çoklu çekim: Açõk veya Kapalõ

Bir seferde üç fotoğraf
çekebilirsiniz.

Gelişmiş

Seçenekler

Sil

Yeniden
adlandõr

Çekim

Kişi resmi 
olarak ayarla



Kamera

Duvarkağõdõ Fotoğrafõ boş ekranda duvar  yan tuşlarõna basõn.

laklõk seviyesi -3 ila +3
sõndadõr. Varsayõlan seviye
õr. 

tuşuna bir kez basõn. Tekrar
tõğõnõzda kayõt durdurulur.

eo otomatik olarak
yalarõm > Videolar klasörüne
dedilir. 

 tuşuna veya R Geri �ye iki kez
õn.
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Yeterli hafõza alanõ olmadõğõnda, resmi
kaydedemezsiniz ve bir uyarõ mesajõ ile
karşõlaşõrsõnõz. Yeni kaydetmeden önce eski
fotoğraflardan bazõlarõnõ silmeniz gerekir. 

Video kaydedici
Bu seçenek ile kõsa video kaydedebilirsiniz.
Videoyu oynatabilir, telefonunuza veya hafõza
kartõnõza kaydedebilirsiniz. Ya da videoyu MMS
veya Bluetooth ile arkadaşlarõnõza gönderebilirsiniz. 

Nasõl�

yap kağõdõ olarak ayarlar.

Ekran 
koruyucu 
olarak ayarla

Resim ekran koruyucu olarak
ayarlanõr.

Detaylar Resmin detaylõ bilgisi gösterilir.

Video
kaydediciyi
çalõştõrma

Boş moddayken ana menüye
girmek için , tuşuna basõn ve
Kamera seçeneğini seçin. Video
moduna geçmek için < veya >

tuşuna basõn.

Parlaklõk
ayarlama

+/-

Par
ara
0�d

Video
kaydetme

, 
bas

Vid
Dos
kay

Video 
modundan 
çõk ve boş 
moda dön.

)

bas
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Kaydetme konumu: Telefon belleği
veya Hafõza kartõ.
Varsayõlan ad: videonun varsayõlan
adõnõ değiştirir
Sessiz: Açõk veya Kapalõ

Açõk seçeneğini seçtiğiniz
takdirde ses kaydedilmez.

Video uzunluğu: MMS (varsayõlan)
veya Sõnõrsõz.

Eğer MMS seçerseniz,
kaydedilen videonun boyutu
geçerli olarak belirlenmiş
maksimum MMS boyutundan
küçük olur. Maksimum MMS
boyutuna gelindiğinde kayõt
durur ve video otomatik olarak
kaydedilir. Eğer Sõnõrsõz
seçerseniz, kaydedilen video
boyutu ile ilgili sõnõrlama
olmaz. Maksimum boyut cep
telefonunuz veya hafõza
kartõnõzõn hafõza kapasitesi ile
belirlenir.
Kamera

Video seçenekleri menüsü
Video modu aktifleştikten sonra ve kayda
başlamadan önce, bazõ ayarlarõ L Seçenek tuşuna
basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler Tanõm

Video kalitesi Video kalitesini seçin: Hassas veya
Normal.

Seçilen son değer tekrar
değiştirilene kadar aktif kalõr.

Videoyu 
görüntüle

Kaydettiğiniz videolarõ
görüntülemek için Dosyalarõm >
Videolar klasörüne girer.

DV modu Renk efekti: Kapalõ (varsayõlan),
Siyah Beyaz, Sepia, Mavi veya
Kõrmõzõ

Seçilen renk efekti ekranda
gösterilir. 

Video formatõ: MPEG-4 veya H263
FPS: Saniyede 5, 10 veya 15 kare.

Gelişmiş



Kamera

Video Oynatma
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Video modunu aktifleştirdiğinizde, kaydõ başlatmak
için , tuşuna basmanõz yeterlidir. Tekrar bastõğõnõzda
kayõt durdurulur. Video otomatik olarak kaydedilir
ve kaydedilen en son sahne ekranda gösterilir.
Kaydedilen videoyu yürütmek veya yürütmeyi
duraklatmak için , Çal/Duraklat tuşuna basabilirsiniz
ya da aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L

Seçenek tuşuna basabilirsiniz:

Yeterli hafõza alanõ olmadõğõnda, video
kaydedemezsiniz ve bir uyarõ mesajõ ile
karşõlaşõrsõnõz. 

Seçenekler Tanõm

Gönder Kaydedilen videoyu gönder: 
Bluetooth ile ve MMS ile.

Sil Kaydedilen video silinir.

Yeni kaydet Yeni video klibi kaydetmek için
video moduna döner.

Detaylar Kaydedilen videonun detaylõ bilgisi
gösterilir.
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esaj Oluştur > SMS seçeneğini seçin
na basõn. SMS düzenleme ekranõ

ründe SMS mesajõnõzõn içeriğini
e aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek

nek tuşuna basõn: 

Düzenleme ekranõndaki metni sil. 

Taslak olarak kaydet: SMS�i taslak
olarak kaydeder.
Şablon olarak kaydet: SMS�i şablon
olarak kaydeder.

Telefon rehberi listesinden bir kişi
ekleyin.

Önceden ayarlanmõş bir mesaj
eklenir.

SMS editöründen çõkõlõr.

Çin Pinyin giriş metodu seçilir.

Düzenleme kõsayollarõ gösterilir.
Mesajlar

8. Mesajlar

Mesaj oluştur

SMS
SMS diğer kişilere yazõlõ mesaj göndermenizi
sağlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. SMS
menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya
SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj
gönderebilirsiniz. 
Telefonunuz 1000 mesaja kadar saklayabilir. 1000
mesaja ulaştõğõnõzda, ekranda bir simge yanõp
sönerek sizi uyaracaktõr. Yeni mesaj alabilmek için
bazõ eski mesajlarõ silmeniz gerekir. 
SMS oluştur, düzenle ve gönder
SMS gönderebilmek için mesaj merkezi
numarasõnõ doğru şekilde girmeniz gerekir.
Numarayõ şebeke operatörünüzden
edinebilirsiniz. 

1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn. 

2. Mesajlar > M
ve , tuşu
açõlõr. 

3. SMS editö
düzenleyin v
için L Seçe

Metni 
temizle

Kaydet 

Kişi ekle

Şablon 
kullan

Editörden 
çõk

Kelime 
hecele

Yardõm



Mesajlar

n önce, doğru MMS merkez
şebeke MMS profilinizin doğru
 emin olmalõsõnõz. Numarayõ
zden edinebilirsiniz. 

zenle ve gönder
n ana menüye girmek için ,

 Oluştur > MMS seçeneğini seçin
asõn. MMS düzenleme ekranõ

çine MMS içeriğini girin ve ,

Sonra aşağõdaki işlemleri
 için L Seçenek tuşuna basõn: 

im, video, melodi, sayfa veya
e ekleyin. 

sayfaya sadece bir resim, bir
odi veya bir video
nebilir. Bunlardan 3'ü aynõ
a varsa sadece biri
dedilebilir.

S�in konusunu düzenler.

erli MMS'e ön izleme yapõn.
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Eğer SMS başarõ ile gönderilemezse, tekrar
gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra
SMS başarõ ile gönderilemezse, lütfen SMS
merkezi numaranõzõn doğru olup olmadõğõnõ
kontrol edin. 

SMS düzenlerken, çeşitli sebeplerden dolayõ
(gelen arama veya pilin bitmesi gibi), mesajõnõzõ
başarõ ile göndermeden veya kaydetmeden
önce SMS düzenleme ekranõnda çõkmanõz
gerekir, bu gibi durumlarda düzenlenmekte
olan mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS
editörüne bir sonraki girişinizde, mesaj ekranda
görüntülenir. 

MMS (şebeke özelliği)
Telefonunuz MMS olarak bilinen metin, resim, ses ve
video klip özelliklerine sahip multimedya mesajlar
almanõzõ ve göndermenizi sağlar. MMS bir veya daha
fazla slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine
gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS
mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir. 
Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 100KB).
Maksimum 50 MMS sayõsõna ulaşõldõğõnda, ekranda sizi
uyarmak için MMS simgesi gösterilir. Yenilerini
alabilmek için bazõ eski MMS�leri silmeniz gerekir.

MMS göndermede
numarasõnõ girerek 
yapõlandõrõldõğõndan
şebeke operatörünü

MMS oluştur, dü
1. Boş moddayke

tuşuna basõn.
2. Mesajlar > Mesaj

ve , tuşuna b
açõlõr. 

3. MMS editörü i
tuşuna basõn. 
gerçekleştirmek

Nesne ekle Res
nesn

Bir 
mel
ekle
and
kay

Konu değiştir MM

Önizleme Geç
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su
ze gelen mesajlarõ saklar. 
ayken ana menüye girmek için ,

n.
Gelen kutusu seçeneğini seçin ve ,

n.
 kutusu içinde mesajlar varsa,
õra ile ekranda listelenirler (en yeni
in en üstündedir).

seçmek için +/- tuşuna basõn. Mesaj
, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
esajlarõ görüntülemek için ,

eçeneğine, veya aşağõdaki işlemleri
için L Seçenekler�e basõn:

Mesajlarõ aldõğõnõz alõcõlarõn
listesinden seçin.

Alõcõnõn E-posta adresini girin.
Mesajlar

Birden fazla sayfa olduğunda farklõ MMS sayfalarõnõ
görüntülemek için </> tuşuna basabilirsiniz. Aynõ
anda, ekranõn üstündeki başlõk çubuğu izlemekte
olduğunuz sayfayõ ve MMS içindeki toplam sayfa
sayõsõnõ görüntüler. 
4. Sonraki seçenek menüsüne girmek için ,

Gönder tuşuna basõn:

Gelen kutu
Gelen kutusu si
1. Boş modd

tuşuna basõ
2. Mesajlar > 

tuşuna basõ
3. Eğer Gelen

alõndõklarõ s
mesaj listen

4. Bir mesajõ 
seçildiğinde
Seçilen m
Görüntüle s
uygulamak 

Sayfa süresi MMS slaytlarõnõn görüntülenme
süresini ayarlayõn. Varsayõlan değer
30 saniyedir.

Kaydet Taslak olarak kaydet: MMS�i taslak
olarak kaydet.
Şablon olarak kaydet: MMS�i Şablon
olarak kaydet.

Editörden çõk MMS editöründen çõkõlõr.

Kelime hecele Çin Pinyin giriş metodu seçilir.

Yardõm Düzenleme kõsayollarõ gösterilir.

Kişiler Kişiler listesinden bir kişi seçin.

Gruplar Gruplar listesinden bir grup seçin.

Telefon 
numarasõ

Alõcõnõn telefon numarasõnõ girer.

Son 
kullanõlan 
listesi

Eposta 
adresi



Mesajlar

rõnõn gösterildiği bir sonraki
için , tuşuna basõn. , Cevapla
 mesajõ SMS veya MMS ile
eya L Seçenekler�e basarak şu
yabilirsiniz:

Cevapla Gönderilecek yer olarak İşaretle Tek tek seç veya Tümünü seç
çebilirsiniz. , tuşuna basarak
rden fazla mesajdaki işlemler
n Seç/Geri al seçebilirsiniz.
çilen mesajõn solundaki
tular işaretlenecektir. Seçili
esajlarõ silmek için L

çenekler�e basõn veya Sõk
llandõklarõm içine taşõyõn. 

t seçtiğinizde, seçilen mesajõn
riği mesaj editöründe
rüntülenir. Göndermeden
ce mesajõ değiştirebilirsiniz. 
len kutusu içinden mesaj siler.
çilen mesajõ Sõk kullandõklarõm
ne taşõr.
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5. Mesaj ayrõntõla
ekrana geçmek 
tuşuna basarak
cevaplayabilir, v
işlemleri uygula

gönderenin numarasõ otomatik
olarak kullanõlõr ve mesaj editörü
aktifleştirilir. Cevabõnõzõ yazõn ve
mesajõ gönderin.

İlet İlet seçtiğinizde, seçilen mesajõn
içeriği mesaj editöründe
görüntülenir. Göndermeden
önce mesajõ değiştirebilirsiniz. 

Sil Gelen kutusu içinden mesaj siler.
Kara listeye 
ekle

Kişiyi kara listeye eklediğinizde,
bu kişiden artõk arama/mesaj
almazsõnõz.

Sõk 
kullandõklarõma 
taşõ

Seçilen mesajõ Sõk kullandõklarõm
içine taşõr.

Detaylar Mesajõn tarih, saat ve gönderen
gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajdan gönderenin
numarasõnõ alõr ve numarayõ arar.

Akõllõ Arama Mesajlarõ gönderenin adõ,
numarasõ veya saate göre arar.

se
bi
içi
Se
ku
m
Se
ku

İlet İle
içe
gö
ön

Sil Ge
Sõk 
kullandõklarõma 
taşõ

Se
içi
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 kutusunda mesaj varsa, ekranda
. 
eçmek için +/- tuşuna basõn. Mesaj
, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
sajõ görüntülemek için , Görüntüle
, veya aşağõdaki işlemleri uygulamak
nekler�e basõn:

t seçtiğinizde, seçilen mesajõn
eriği mesaj editöründe
rüntülenir. Göndermeden önce
esajõ değiştirebilirsiniz. 

den kutusundan mesaj siler.

esajõn tarih ve saat gibi bilgilerini
rüntüler.

irer birer veya tümünü tek seferde
mak üzere birden fazla mesaj
çebilirsiniz. , tuşuna basarak
rden fazla mesaj işlemlerini
çebilir/iptal edebilirsiniz. Seçilen
esajõn solundaki kutular
aretlenecektir. Seçili mesajlarõ
lmek için L Seçenekler�e basõn.
Mesajlar

Gönderilmiş
Giden başarõyla gönderdiğiniz mesajlarõ
kaydetmenizi sağlar. 
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Mesajlar > Giden seçeneklerini seçin ve ,

tuşuna basõn.

3. Eğer Giden
listelenirler

4. Bir mesaj s
seçildiğinde
Seçilen me
seçeneğine
için L Seçe

Numaralarõ al Mesajdaki kullanõlabilir
numaralarõn bir listesi açõlõr. Bu
listede, L seçeneği şunlarõ
içeren bir açõlõr pencere açar:
� Kaydet 
� Mevcudu güncelle 
� Ara 
� Mesaj gönder 

Kara listeye 
ekle

Kişiyi kara listeye eklediğinizde,
bu kişiden artõk arama/mesaj
almazsõnõz.

Spam 
kutusuna taşõ

Seçilen mesaj Spam kutusu�na
taşõnõr.

Detaylar Mesajõn tarih, saat ve gönderen
gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajdan gönderenin
numarasõnõ alõr ve numarayõ arar.

İlet İle
iç
gö
m

Sil Gi

Detaylar M
gö

İşaretle B
ol
se
bi
se
m
iş
si



Mesajlar

5. Mesaj ayrõntõlarõnõn gösterildiği bir sonraki 4. Bir mesajõ seçmek için +/- tuşlarõna basõn.
inde, mesaj içeriği ekranda
n mesajõ görüntülemek için ,
eğine, veya aşağõdaki işlemleri

 Seçenek tuşuna basõn:

rõnõn gösterildiği bir sonraki
 için , tuşuna basõn. Seçilen
ek için , Düzenle seçeneğine,

leri uygulamak için ise L

n. 

eçtiğinizde, seçilen mesajõn
 mesaj editöründe
tülenir. Göndermeden önce
 değiştirebilirsiniz. 

utusu�ndan mesaj siler.

n tarih ve saat gibi bilgilerini
tüler.

tiğinizde, seçilen mesajõn içeriği
editöründe görüntülenir.

rmeden önce mesajõ
rebilirsiniz. 

kutusu içinden mesajõ siler.

n tarih ve saat gibi bilgilerini
üler.
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ekrana geçmek için , tuşuna basõn. Seçilen
mesajõ iletmek için , İlet seçeneğine veya
aşağõdaki işlemleri uygulamak için L

Seçenekler�e basõn. 

Giden kutusu
Giden kutusu başarõyla gönderilmemiş mesajlarõ
kaydetmenizi sağlar. 
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Mesajlar > Giden kutusu seçeneklerini seçin ve ,

tuşuna basõn.
3. Eğer Giden kutusu içinde mesaj varsa, ekranda

listelenirler. 

Mesaj seçildiğ
gösterilir. Seçile
Görüntüle seçen
uygulamak için L

5. Mesaj ayrõntõla
ekrana geçmek
mesajõ düzenlem
aşağõdaki işlem
Seçenekler �e basõ

İlet İlet seçtiğinizde, seçilen mesajõn
içeriği mesaj editöründe
görüntülenir. Göndermeden
önce mesajõ değiştirebilirsiniz. 

Sil Giden kutusu içinden mesajõ siler.

Sõk 
kullandõklarõma 
taşõ

Seçilen mesajõ Sõk kullandõklarõm
içine taşõr.

Detaylar Mesajõn tarih ve saat gibi
bilgilerini görüntüler.

İlet İlet s
içeriği
görün
mesajõ

Sil Giden k

Detaylar Mesajõ
görün

İlet İlet seç
mesaj 
Gönde
değişti

Sil Giden 

Detaylar Mesajõ
görünt
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esajõn tarih, saat ve gönderen gibi
lgilerini görüntüler.

önderilecek yer olarak gönderenin
marasõ otomatik olarak kullanõlõr ve
esaj editörü aktifleştirilir. Cevabõnõzõ
zõn ve mesajõ gönderin.

t seçtiğinizde, seçilen mesajõn içeriği
esaj editöründe görüntülenir.
öndermeden önce mesajõ
eğiştirebilirsiniz. 

esaj Sõk Kullandõklarõm�dan silinir.

esajõ, mesajõn gönderildiği veya
õndõğõ orijinal konuşma taşõ.

esajdan gönderenin numarasõnõ alõr
 numarayõ arar.

irer birer veya tümünü tek seferde
lmak üzere birden fazla mesaj
çebilirsiniz. , tuşuna basarak
rden fazla mesaj işlemlerini
çebilir/iptal edebilirsiniz. Seçilen
esajõn solundaki kutular
aretlenecektir. Seçili mesajlarõ
lmek için L Seçenekler�e basõn.
Mesajlar

Taslaklar
Oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş
mesajlarõ ve mesaj editöründen çõkmadan önce
kaydetmeye veya göndermeye fõrsat bulamadõğõnõz
otomatik olarak kaydedilmiş mesajlarõ listeler, 
Taslak kutusundan bir mesaj seçin ve L Seçenek
tuşuna basarak: Görüntüle, Gönder, Düzenle, Sil,
Detaylar, İşaretle. Eğer Görüntüle seçerseniz, bunu
izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynõ olacaktõr.

Sõk kullandõklarõm
Bu menü Sõk kullandõklarõma taşõ seçeneği ile alõnmõş ve
telefon hafõzasõna kaydedilmiş tüm mesajlarõ içerir. 
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn. 
2. Mesajlar > Sõk kullandõklarõm seçeneklerini seçip

, tuşuna basõn.
3. Eğer Sõk kullandõklarõm içinde mesajlar varsa,

ekranda listelenirler. 
4. Bir mesajõ seçmek için +/- tuşuna basõn. Mesaj

seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
Seçilen mesajõ görüntülemek için , Görüntüle
seçeneğine, aşağõdaki işlemleri uygulamak için
ise L Seçenekler �e basõn:

Detaylar M
bi

Cevapla G
nu
m
ya

İlet İle
m
G
d

Sil M

Geri 
yükleme 
konumu

M
al

Ara M
ve

İşaretle B
o
se
bi
se
m
iş
si



Mesajlar

5. Ayrõntõlarõn gösterildiği bir sonraki ekrana Spam kutusu
ayarlandõktan sonra mesajlarõ
erir. Firewall aktif olduğunda,
 kişiden gelen mesaj otomatik
utusuna gider.

kayõtlõ okunmuş ve okunmamõş
irsiniz. Seçilen mesajlarõ
, Görüntüle seçeneğine veya
ygulamak için L Seçenekler�e

nõm

esaj yanõtlanõr.

esajõ başka alõcõlara iletir.

esajõ siler.

şiyi kara listeye eklediğinizde,
 kişiden artõk arama/mesaj
azsõnõz.

çilen mesajõ Sõk kullandõklarõm
ne taşõr.
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geçmek için , tuşuna basõn. Aşağõdaki işlemleri
gerçekleştirmek için L Seçenek tuşuna basõn: Bu menü firewall 

filtrelemenize izin v
kara listenizdeki bir
olarak Spam mesaj k

SIM arşiv
Menüde, SIM Karta 
mesajlarõ görebil
görüntülemek için 
aşağõdaki işlemleri u
basõn:

Detaylar Mesajõn tarih, saat ve gönderen gibi
bilgilerini görüntüler.

Cevapla Gönderilecek yer olarak gönderenin
numarasõ otomatik olarak kullanõlõr
ve mesaj editörü aktifleştirilir.
Cevabõnõzõ yazõn ve mesajõ gönderin.

İlet İlet seçtiğinizde, seçilen mesajõn içeriği
mesaj editöründe görüntülenir.
Göndermeden önce mesajõ
değiştirebilirsiniz. 

Sil Mesaj Sõk Kullandõklarõm�dan silinir.

Geri 
yükleme 
konumu

Mesajõ, mesajõn gönderildiği veya
alõndõğõ orijinal konuşma taşõ.

Ara Mesajdan gönderenin numarasõnõ alõr
ve numarayõ arar.

Seçenekler Ta

Cevapla M

İlet M

Sil M

Kara listeye 
ekle

Ki
bu
alm

Sõk 
kullandõklarõma 
taşõ

Se
içi
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r
 için, Eposta > Oluştur seçin. Adresi
c), gizli kopya (Bcc), Konu ve e-posta
. E-postanõzõ yazmayõ bitirdiğinizde
şmek için L tuşuna basõn:

 kutunuza bağlanmanõzõ ve e-posta
anõzõ sağlar. L tuşuna basarak e-

Al seçebilirsiniz. Sonra aşağõdaki
irine ulaşmak için bir e-posta başlõğõ
 aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için,
abilirsiniz: Görüntüle, Sil, Cevapla,
, İlet, Tümünü sil, Al.

ttiğiniz ama göndermediğiniz tüm e-
r. L tuşuna bastõğõnõz takdirde:
üle, Sil, Tümünü sil.

rdiğiniz tüm epostalarõ listeler. L
õz takdirde: Düzenle, Görüntüle, Sil,

esajõ göndermeden taslak kutusuna
ydeder.

osta gönderir
Mesajlar

Şablonlar
Bu menü SMS veya MMS şablonu olarak kaydedilmiş
bir mesajõ seçmenizi sağlar. Önceden ayarlanmõş
mesajlarõnõzõ oluşturabilir, gönderebilir,
değiştirebilirsiniz.

E-posta
Telefonunuz eposta mesajlarõ gönderip alabilir,
bunun için aboneliğinizin bu servise açõk olmasõ
gerekir. Bir eposta hesabõnõzõn olmasõ ve eposta
servis sağlayõcõnõzdan ayarlarõ almõş olmanõz
gereklidir. Bazõ durumlarda, cep telefonu servis
sağlayõcõnõz da eposta servisi sağlayabilir.

Eposta oluştu
E-posta yazmak
(Kime), kopya (C
için İçerik girin
aşağõdakilere eri

Gelen Kutusu
Bu menü posta
başlõklarõnõzõ alm
postalar için 
seçeneklerden b
seçebilirsiniz ve
L tuşuna bas
Tümünü cevapla

Taslaklar
Bu menü kayde
postalarõ listele
Düzenle, Görünt

Giden kutusu
Bu menü gönde
tuşuna bastõğõn
Tümünü sil.

Detaylar Mesajõn tarih, saat ve gönderen
gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajõ göndereni arar.

İşaretle , tuşuna basarak birden fazla
mesaj işlemlerini seçebilir/iptal
edebilirsiniz. Seçilen mesajõn
solundaki kutular
işaretlenecektir. Seçilen
mesajlarõ silebilirsiniz.

Kaydet M
ka

Gönder Ep



Mesajlar

Postayõ denetle

n çõkarsõnõz.

a durumu gibi çeşitli içeriklerde
 sağlayan bir şebeke özelliğidir.
e tarafõndan abonelere belirli
isinde sağlanõr. Eğer bu hizmet
ze yayõn kanal numarasõnõ
aşağõdaki seçeneklere erişim

osta almak için kullanõlan POP
isini ayarlamak için.

osta almak için göndermek
anõlan SMTP bilgisini ayarlamak
.

ğrulama özelliğini açar/kapatõr.

P3 veya IMAP seçmek için.

nõm
i gelen hücresel yayõn

sajlarõnõn alõmõnõ açar/kapatõr.
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Bu menü posta kutunuza bağlanmanõzõ ve e-posta
başlõklarõnõzõ almanõzõ sağlar. Bu mesaj airtime
isteğini getirebilir. Devam etmek için Evet seçin ve
yeni epostalarõ alõn.

Ayarlar
Bu menü e-posta Hesap Ayarlarõ düzenlemenize
veya mevcut profillerden birini Aktifleştir için L

tuşuna basabilirsiniz. Menü listesine erişmek için +/
- tuşlarõnõ kullanõn, içeriği düzenlemek için , veya
sayõ tuşlarõna basõn. Düzenlemek ekranõnda, , tuşu
ile geri dönebilir, L tuşu ile Kaydet işlemini ve R
ile Temizle işlemini yürütebilirsiniz. Aşağõdaki
detaylarõ düzenleyebilirsiniz:

Çõkõş
E-posta menüsünde

Gelişmiş

Hücre Bilgisi
Bu haber, trafik, hav
yazõlõ mesaj almanõzõ
Bu mesajlar şebek
şebeke alanlarõ içer
varsa, şebeke si
sağlayacaktõr. Size 
sağlar.

Menü Tanõm

Profil adõ Profili isimlendirmek için

E-posta adresi E-posta adresi girmek için

Kullanõcõ 
Kimliği

Oturum açma adõ girmek için.

Şifre Şifre girmek için.

Bir seferde 
alõnacak posta 
sayõsõ

Bir seferde alõnacak posta sayõsõnõ
tanõmlamak için.

Gelen 
sunucusu

E-p
bilg

Giden 
sunucusu

E-p
kull
için

SMTP 
doğrulama

Do

Tip PO

Seçenekler Ta
Alõş Yen

me
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kranõna girdiğinizde, mesajõ alõcõya
rmek için , Gönder tuşuna basabilir
işlemleri gerçekleştirmek için L

basabilirsiniz: 

osta kutusu numaranõzõ ayarlamanõzõ
nlarõn bõraktõğõ sesli mesajlarõ
ar.

ama yönlendirme özelliği ile
e yönlendirebilirsiniz (arayanlarõn
ecekleri telefon numarasõ). 

 arama
zde mesaj olduğunda telefonunuz
ajõn dinlemek için telesekreterinizi

Mesajõ siler.

Mesajlarõn hepsini siler.

Mesaj içeriğini, kişi veya tarihi
düzenleyebilirsiniz.

Mesajõ siler.
Mesajlar

Hafõza durumu
Bu özellik telefon ve SIM kartõnõzda mesajlar için ne
kadar boş yer kaldõğõnõ gösterir.

SMS zamanlayõcõ
Düzenlediğiniz metin mesajõnõ belirli bir kişiye belirli
bir zamanda göndermeyi seçebilirsiniz.
Bu menü metin mesajlarõnõ belirli bir zamanda
göndermeniz ve bu gibi mesajlarõ ekranda
listelemeniz için Ekle seçmenize izin verir. 
SMS düzenleme ekranõna girmek için Ekle seçin. Kişi
listesini açmak için , tuşuna basõn, bir kişi seçin veya
telefon numarasõnõ doğrudan girin ve mesaj
gönderme seçeneklerini ayarlayõn Mesajõ göndermek
istediğiniz tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.
Belirli zamanlarda gönderilmek üzere konfigüre
edilmiş metin mesajlarõnõn listesinden bir mesaj
seçtiğinizde, , Görüntüle ile mesaj ayrõntõlarõnõ
görüntüleyebilir veya L Seçenekler ile şu işlemleri
uygulayabilirsiniz: 

Mesaj detay e
doğrudan gönde
veya aşağõdaki 
Seçenek tuşuna 

Sesli posta
Bu menü sesli p
ve sizi araya
dinlemenizi sağl

Aramalarõ Ar
telesekreteriniz
mesaj bõrakabil

Telesekreteri
Telesekreterini
sizi uyarõr. Mes
arayabilirsiniz. 

Konular Kanallarõ ekle, değiştir veya sil.
<Yeni ekle>: Yeni kanal eklemek
için , Ekle tuşuna basõn.
Değiştir: Bir kanal numarasõ
düzenlenir.
Sil: Listedeki bir kanal silinir. 

Sil

Tümünü sil

Düzenle

Sil



Mesajlar

Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için Bu seçenek alõcõ şebekeye bağlõ değilken kullanõşlõdõr
jõnõzõ o anda alamadõğõnda

e bağlõdõr. 

ği Açõk veya Kapalõ olarak
 seçenek mesajõnõzõn gönderilip
size bildirilip bildirilmemesini
rõyla gönderildi veya başarõyla

e bağlõdõr. 

ği Açõk veya Kapalõ olarak
arsayõlan ayar Kapalõ�dõr). Açõk
õnõz takdirde, imzanõzõ
editör açõlõr. Mesajõnõz alõcõya
 sonuna imzanõz eklenir. 

ten sonra mesaj çok uzunsa,
r. 

ih ettiğiniz saklama konumunu
eğiştir tuşuna basabilirsiniz: SIM
a Cep telefonu.
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1 tuşuna uzun basõn. Eğer numara boşsa, numara
girmeniz istenir. 
Sesli posta kutusu
Genellikle şebeke sağlayõcõnõz iki dizi numara sağlar: 
� arayanlarõn mesaj bõrakabilecekleri numara (bu 

numara Arama Yönlendirme için kullanõlabilir)
� sizin mesajlarõnõzõ dinleyebileceğiniz numara

Ayarlar

SMS
SMS hesaplarõnõn listesini açmak için Mesajlar >
Ayarlar > SMS seçin. SMS ayarlarõnõ düzenlemek için
L Kişiselleştir tuşuna basõn:
Servis merkezi numarasõ
Bu menü kullandõğõnõz şebeke için SMS servis
merkezi numarasõnõ kaydetmenizi ve düzenlemenizi
sağlar. Eğer servis numarasõ boşsa, SMS
gönderemezsiniz.
Geçerlilik süresi
Mesajõnõzõn servis merkezinde tutulacağõ süreyi
belirlemenizi sağlar. Seçenekler : 1 Saat, 12 Saat,
1 Gün, 1 Hafta ve Maksimum (varsayõlan). Bir değer
seçmek için +/- tuşlarõna basõn. 

bu yüzden mesa
kullanõşlõdõr. 

Bu özellik aboneliğ

Teslim raporu
, ile bu seçene
ayarlayabilirsiniz. Bu
gönderilmediğinin 
ayarlar: alõcõya başa
gönderilmedi. 

Bu özellik aboneliğ

İmza
, ile bu seçene
ayarlayabilirsiniz (v
olarak ayarladõğ
girebileceğiniz bir 
gönderilmeden önce

Eğer imza eklendik
imza göz ardõ edili

Saklama konumu
Mesajlarõnõz için terc
seçmek amacõyla , D
kart (Varsayõlan) vey
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amanõ
 merkezinde tutulacağõ süreyi
ğlar. 6 Saat, 12 Saat, 1 Gün, 1 Hafta
 (varsayõlan) seçeneklerinden birini

indirirken Otomatik, Ertelendi, Kendi
atik seçeneklerini seçmenize izin
Mesajlar

MMS
Bu menü MMS merkezi ayarlamanõzõ ve MMS
ayarlarõnõzõ kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler
şunlardõr: 
Profiller
Parametreleri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz:
Gönderici görünürlüğü
, Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açõk veya
Kapalõ yapabilirsiniz. MMS gönderildiğinde
kimliğinizin görünür olup olmadõğõnõz ayarlamak için
kullanõlõr.
Öncelik
Bu seçenek MMS öncelik seviyesini belirlemenizi
sağlar. Düşük, Normal (varsayõlan) veya Yüksek
ayarlayabilirsiniz.
Teslim raporu
, Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açõk veya
Kapalõ yapabilirsiniz. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
alõcõnõn MMS'i okuduğuna dair bir rapor
gönderilecektir. 
Okuma Raporu
, Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açõk veya
Kapalõ yapabilirsiniz. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
alõcõnõn MMS'i okuduğuna dair bir rapor
gönderilecektir. 

Süre dolma z
MMS�in MMS
belirlemenizi sa
veya Maksimum
seçebilirsiniz. 
Geri alma
MMS mesajlarõ 
şebekende otom
verir.



Dosyalarõm

n dosyayõ gönderir: Bluetooth ile
S ile.

Kopyalama işlemine benzer,
 orijinal dosya silinir.
a: Seçilen dosya başka bir
e kopyalanõr.

n dosyanõn adõnõ değiştirir.

n fotoğraf için değiştirildiği
dosya boyutu v.s. gibi ayrõntõlõ
ri gösterir. 

mliği olarak: Eğer bu seçeneği
eniz, telefon rehberi listesi
tülenir. Telefon rehberinden
i seçtikten sonra, resmi seçilen
e ilişkilendirmek için L Seç
 basõn. 

e 176*220 veya daha düşük
ler için kullanõlabilir.

kağõdõ olarak: Eğer seçilen
af 176*220 veya daha küçükse,
l boyutunda duvar kağõdõ
 görüntülenir. 
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9. Dosyalarõm

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

Resimler
Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerasõ ile
çektiklerinizin dõşõnda MMS, WAP, BT veya USB ile
indirdiğiniz resimler listelenir. 
1. Dosyalarõm > Resimler seçin ve menüye girmek

için , tuşuna basõn.
2. Seçilen resmi görüntülemek/seçilen dosyayõ

açmak için , Görüntüle/Aç seçeneğine basõn
veya L Seçenekler ile seçili dosyada şu işlemleri
uygulayõn:

Seçenekler Tanõm

Gönder Seçile
ve MM

Gelişmiş Kes: 
ancak
Kopyal
klasör

Yeniden
adlandõr

Seçile

Detaylar Seçile
tarih, 
bilgile

Kullan Kişi ki
seçers
görün
bir kiş
kişi il
tuşuna

Sadec
resim

Duvar 
fotoğr
orijina
olarak
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iğinizde, MMS, WAP, BT, veya USB
z veya indirdiğiniz sesler listede

 Sesler seçin ve menüye girmek için
asõn.
 dosyasõnõ çalmak/seçilen klasörü
, Çal/Aç seçeneğine basõn veya L
ile seçili dosyada şu işlemleri

ste görünümü veya Izgara görünümü
çin.

esimleri ve klasörleri isim veya
rihe göre sõralar.

Seçenekler şunlardõr: Bluetooth ile ve
MMS ile.

Kes: Kopyalama işlemine benzer,
ancak orijinal dosya silinir.
Kopyala: Seçilen dosya başka bir
klasöre kopyalanõr

Ses dosyasõnõ şu şekilde
ayarlayabilirsiniz: Zil tonu olarak veya
kişi kimliği olarak. 
Dosyalarõm

3. Klasör seçenekleri şunlarõ içerir: 

Sesler
Bu menüye gird
ile kaydettiğini
görüntülenir. 
1. Dosyalarõm >

, tuşuna b
2. Seçilen ses

açmak için 
Seçenekler 
uygulayõn:

Sil Seçilen resmi siler.

Slayt show Bu seçeneği seçerseniz, ekran
resimlerin tam ekran görünümünü
her 4 saniyede bir görüntüler. Slayt
show modundan çõkmak için
herhangi bir tuşa basõn. 

Görünümü
değiştir

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

Sõrala Resimleri ve klasörleri isim veya
tarihe göre sõralar.

İşaretle Tek tek seç: Resimler birer birer seçilir
ve Kes, Kopyala veya Sil işlemleri
uygulanõr.
Tümünü seç: Tüm resimler seçilir ve
Kes, Kopyala veya Sil işlemleri
uygulanõr.

Yeniden
adlandõr

Seçilen klasörün adõnõ değiştirir.

Detaylar Seçilen klasörün detaylõ bilgisini
gösterir. 

Sil Seçilen dosya silinir.

Görünümü
değiştir

Li
se

Sõrala R
ta

Gönder

Gelişmiş

Kullan



Dosyalarõm

1. Dosyalarõm > Videolar seçin ve menüye girmek
asõn.
u oynatmak/seçilen klasörü
ynat/Aç seçeneğine basõn veya

le seçili dosyada şu işlemleri

m

n dosyayõ gönderir: Bluetooth ile
MS ile.

Kopyalama işlemine benzer,
 orijinal dosya silinir.
la: Seçilen dosya başka bir
re kopyalanõr.

en dosyanõn adõnõ değiştirir.

n video için değiştirildiği tarih,
a boyutu v.s. gibi ayrõntõlõ
ri gösterir. 

n videoyu siler.

 dosyalarõnõ Liste görünümü,
 görünümü ile görüntülemeyi
ilirsiniz.
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3. Dosya seçenekleri ve işlemler Resimler menüsü
ile aynõdõr.

Videolar
Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerasõ ile
kaydettiklerinizin dõşõnda MMS, WAP, BT veya USB
ile indirdiğiniz videolar listelenir.

için , tuşuna b
2. Seçilen videoy

açmak için , O
L Seçenekler i
uygulayõn:

Yeniden
adlandõr

Seçilen dosyanõn adõnõ değiştirir.

Detaylar Seçilen ses dosyasõ için değiştirildiği
tarih, dosya boyutu v.s. gibi ayrõntõlõ
bilgileri gösterir. 

Sil Seçilen ses dosyasõnõ siler.

Görünümü
değiştir

Liste görünümü veya Izgara
görünümü seçin.

Sõrala Sesleri ve klasörleri isim veya
tarihe göre sõralar.

İşaretle Tek tek seç: Ses dosyalarõ birer
birer seçilir ve Kes, Kopyala veya Sil
işlemleri uygulanõr.
Tümünü seç: Tüm ses dosyalarõ
seçilir ve Kes, Kopyala veya Sil
işlemleri uygulanõr.

Seçenekler Tanõ

Gönder Seçile
ve M

Gelişmiş Kes: 
ancak
Kopya
klasö

Yeniden
adlandõr

Seçil

Detaylar Seçile
dosy
bilgile

Sil Seçile

Görünümü
değiştir

Video
Izgara
seçeb
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yalarõ bu klasöre kaydedebilirsiniz.
r seçenekleri ile bunlarõn işlemleri
 ile aynõdõr.

mu
sitesi, kullanõlan hafõza kapasitesi ile
fõza kartõnda kullanõlan tüm hafõza
õnda kalan boş hafõza kapasitesi

nõ arttõrmak için telefonda bir micro
vardõr. Telefon 1 GB kapasite için
32 formatõnõ, 2 GB kapasite için
tõnõ destekler.  Hafõza kartõnõ
venle çõkartmak için Kaldõr,

n Formatla seçebilirsiniz.
için, kartõn telefon tarafõndan

lamak amacõyla lütfen kartõ bir
yõn ve X500 ile ilk kez kullanmadan
iminde formatlayõn.
Dosyalarõm

3. Dosya seçenekleri ve işlemler Resimler menüsü
ile aynõdõr.

Videolar ekranõn ortasõnda oynatõlõrlar. Ekranõn
üstünde durum çubuğu gösterilir. Video oynatma
sõrasõnda tuşlarõn işlevi şu şekildedir: 

Diğerleri
Diğer tüm dos
Dosya ve klasö
Resimler menüsü

Hafõza duru
Tüm hafõza kapa
telefonda ve ha
kapasitesi aras
gösterilir.

Ayarlar
Telefon hafõzasõ
SD kart yuvasõ 
FAT16 ve FAT
FAT32 forma
telefondan gü
formatlamak içi
2GB kapasite 
tanõnmasõnõ sağ
bilgisayara bağla
önce FAT32 biç

Sõrala Videolar ve klasörleri isim, boyut
veya tarihe göre sõralar.

İşaretle Tek tek seç: Videolar birer birer
seçilir ve Kes, Kopyala veya Sil
işlemleri uygulanõr.
Tümünü seç: Tüm videolar seçilir ve
Kes, Kopyala veya Sil işlemleri
uygulanõr.

Tuş İşlevi

, Oynatmayõ başlat/duraklat.

< Geri sarmak için uzun basõn.

> Hõzlõ ileri sarmak için uzun basõn.

R Üst menü düzeyine çõkõş/dönüş.

) Boş ekrana döner.



Araçlar

saati, bitiş tarihi, bitiş saati, hatõrlatma ve tekrar
ikle ilgili bilgileri de girmeniz

 hafõza alanõ doluysa, telefon
onusunda uyaracaktõr. 

enlerken, telefon varsayõlan
rih ve saati görüntüler.
doğrudan onaylayabilirsiniz. 

 maksimum 100 karakterdir. 

a önce, 15 dakika önce, 1 saat

krar metotlarõnõ sağlar: Bir kez,
k ve Yõllõk.

tarih ve saatini
bir sonraki uyarõ telefonun
e saatine göre yapõlõr. 

nõzda, ajanda uyarõsõ telefon
dar ertelenir. Tekrarlanan
 en son uyarõ verilir. 
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10. Araçlar

Takvim
Bu menü takvimi görüntüler. Günlük görünüm,
Haftalõk görünüm veya Aylõk görünüm seçeneklerini
seçebilirsiniz. Yeni randevular yaratabilir, randevu
listesini görüntüleyebilir, takvimdeki randevularõ
silebilir veya değiştirebilirsiniz. Takvim her etkinliğin
alarm tarih ve saatini kaydeder. Eğer o anki tarih ve
saat etkinlik tarih ve saati ile çakõşõyorsa, telefon
alarm uyarõsõ verir (gerekliyse) ve ekranda yeni
etkinlik zamanõnõn geldiği gösterilir. 
Maksimum 30 etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içeriğin
bir bölümünü gösterir. Etkinliği seçtiğinizde, ,

tuşuna basarak detaylõ bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
1. Menüye girer. , ile Görüntüle seçeneğine veya

Lile seçenekler menüsüne girin.
2. Seçenekler şunlardõr: Haftayõ görüntüle, Yeni

etkinlik, Tarihe git, Gelişmiş.
Yeni etkinlik
Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik
girdiğinizde, konu, yer, başlangõç tarihi, başlangõç

metodu gibi etkinl
gereklidir.

Eğer etkinlikler için
sizi yer kalmadõğõ k

Tarih ve saati düz
veya seçilen ta
Değiştirebilir veya 

Etkinliğin uzunluğu

Hatõrlatõcõ
Zamanõnda, 5 dakik
önce ve 1 gün önce.
Tekrar metodu
Telefon aşağõdaki te
Günlük, Haftalõk, Aylõ

Telefonunuzun 
değiştirdiğinizde, 
değiştirilmiş tarih v

Telefonu kapattõğõ
tekrar açõlana ka
olaylar için sadece
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inesi
nuzda bir hesap makinesi
Tuş takõmõnõ kullanarak sayõlarõ

çin maksimum uzunluk 9 hanedir.
sinin sonucu bilgilendirme içindir.

Tanõm

Toplama

Çõkartma

Çarpma

Bölme

Eşittir.

Negatif ve pozitif sayõlar arasõnda
geçiş yapar.

Yüzde sembolü ekler.

Bölme işleminin kalanõnõ hesaplar.

Ondalõk noktasõ ekler.
Araçlar

Alarm
Bu telefon 24 saatlik alarmõ desteklemektedir.
Seçenekler şunlardõr:

Hesap mak
Cep telefonu
bulunmaktadõr. 
girebilirsiniz.

Sayõ ve sonuç i
Hesap makine

Seçenekler Tanõm

Basit alarm Basit alarm sadece bir kez çalar.
Alarm durumunu Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlamak için , Değiştir�e
basõn. Açõk olarak ayarladõğõnõz
takdirde, alarm zamanõnõ
belirleyerek , ile onaylamanõz
gereklidir.

Tekrarlanan 
alarm

Tekrarlanan alarm haftanõn sizin
belirlediğiniz gününde tekrar
çalar. Alarm durumunu Açõk veya
Kapalõ olarak ayarlamak için ,

Değiştir�e basõn. Açõk olarak
ayarladõğõnõz takdirde, Saat ve
Tekrar bilgilerini belirlemeniz
gereklidir. Örneğin, eğer Pazar ve
Pazartesi seçtiyseniz, alarm her
Pazar ve Pazartesi çalar.
Onaylamak için , tuşuna basõn.

Alarm tonu Alarm tonu seçin.

Snooze Açõk veya Kapalõ seçin.

Seçenekler

+

-

>

<

, veya L 
Seçenek > 
Hesapla

*

L Seçenek 
> % 

L Seçenek 
> Modüler

#



Araçlar

Ses kaydedici Sekreter OTG
yõt yapmanõza izin verir. Ana
ekreter OTG seçin.
 , Yeni seçeneğine basõn. İşlem
 zaman gerçek zamanlõ olarak

urdurmak için , seçeneğine
ilir. Bunun ardõndan, bu kayõt

 başlangõç saati ve hatõrlatõcõlar
ebilirsiniz. Diğer seçenekler

nõm

ilen dosyayõ siler.

ilen dosyayõ gönderir.

ilen dosyanõn ismini değiştirir.

ilen dosyanõn başlangõç tarihi,
langõç saati ve hatõrlatõcõlar
ileri düzenlenir.

ilen dosyanõn detaylarõnõ
üntüler.
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Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar.
Ana menüden Araçlar > Ses kaydedici seçeneklerini
seçin. L ile MMS boyutu�nu ayarlayabilir ve
Kaydetme konumu�nu seçebilirsiniz. MMS boyutunu
Açõk olarak ayarladõğõnõz takdirde, MMS boyut sõnõrõ
aşõldõğõnda kayõt durdurulur.
Kaydõ başlatmak için , Kaydet�e basõn. İşlem
sõrasõnda, kaydedilen zaman gerçek zamanlõ olarak
gösterilir. Kaydõ durdurmak için , tuşuna basõn,
dosya Dosyalarõm > Sesler altõna kaydedilir. Bunun
ardõndan , ile kaydedilen dosyayõ oynatabilir veya
L Seçenekler ile şu seçeneklere ulaşabilirsiniz: 

Bu menü uzun ka
menüden Araçlar > S
Kaydõ başlatmak için
sõrasõnda, kaydedilen
gösterilir. Kaydõ d
basõn, dosya kayded
için başlangõç tarihi,
bilgilerini düzenley
şunlardõr:

Seçenekler Tanõm

Yeni bölüm Başka bir kayõt yapõlõr

Sil Seçilen dosyayõ siler.

Gönder Seçilen dosyayõ gönderir.

Yeniden 
adlandõr

Seçilen dosyanõn ismini değiştirir.

Seçenekler Ta

Sil Seç

Gönder Seç

Yeniden 
adlandõr

Seç

Düzenle Seç
baş
ver

Detaylar Seç
gör
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oş modda bile olsa geri saymanõn
atik olarak açõlõr ve alarm uyarõsõ

ştürücü
 saat, döviz, bölge, enerji, kütle, güç,
e hacim gibi çok sayõda ölçü birimini
niz.
eçin, değeri girin ve , Değiştir ile
õn.

 girmek için # tuşuna basõn.

rahatsõz edici aramalardan ve
tulmanõz için basit ve hõzlõ bir yol
liste arama veya SMS almak
lefon numaralarõndan oluşur.
all > Ayarla seçeneklerini seçin ve
kler arasõnda seçim yapõn:
 simgesi, Olay veya Hiçbiri.

k veya Kapalõ.
Araçlar

Kronometre
Telefonunuzda en minimum birimi 0.1 saniye olan
bir kronometre bulunur.
Başlangõç saati 00:00.0�dõr, saat formatõ
�dd:ss.n��dõr, burada dd dakikayõ temsil etmektedir,
0 � 59 arasõnda herhangi bir sayõ olabilir; ss saniyeyi
temsil etmektedir, 0 � 59 arasõnda herhangi bir sayõ
olabilir; n 0.x saniyedir, x 0 � 9 arasõ herhangi bir
sayõ olabilir. , Başlat�a bastõğõnõzda kronometre
çalõşmaya başlar. Zamanlamayõ duraklatmak için ,
Duraklat seçeneğine, devam etmek için , Başlat
seçeneğine, durdurmak için ise R Durdur.
seçeneğine basõn

Geri sayõm
Bu özellik çalar saate büyük ölçüde benzer, ancak
burada kalan süre bildirilir ve geri sayõmõn sonunda
telefon bir alarm gönderir. Alarm zili çalar
saatinkiyle aynõdõr.
Minimum süre 1 dakikadõr. Süre formatõ ss:dd:ss,
maksimum süre girişi ise 23 saat 59 dakika 59
saniyedir. 
Süre zamanlayõcõsõnõ düzenleyebilir ve , Başlat ile
geri sayõmõ başlatabilirsiniz. , Duraklat ile geri
sayõmõ durdurabilir, LSõfõrla. ile sõfõrlayabilir ve R
Geri. ile menüden çõkabilirsiniz

Telefonunuz b
sonunda otom
verir.

Birim dönü
Bu uygulama ile
basõnç, sõcaklõk v
dönüştürebilirsi
Ölçü birimini s
sonucu hesaplay

Ondalõk nokta

Firewall
Bu fonksiyon 
SMS�lerden kur
sağlar. Kara 
istemediğiniz te
Araçlar > Firew
aşağõdaki seçene
� Durum: Durum
� Aktifleştir: Açõ



Araçlar

Telefon numaralarõnõ kara listeye eklemek için Kara Görev oluştur
ev oluşturmanõzõ sağlar. 2 tip
n Aramasõ ve Görev. Yeni görev
eçeneklere erişmek için , Seç

iğinizde, , ile yeni görevinizi

fon Aramasõ veya Görev
şturmanõza izin verir. 
reviniz için bir konu oluşturun.
efon numarasõnõ doğrudan
bilir veya , Seç�e basarak
larõ yapabilirsiniz:
işiler: Arama için kişilerin

istesini gösterir.
umara girin: Numarayõ girin. 

yõn boş ekranda görüntülenip
üntülenmeyeceğini seçmek için
 veya Kapalõ seçin.
rõ almak isteyip istemediğinizi
mek için Açõk veya Kapalõ
rõnõ seçiniz. Açõk seçildiği
dirde, uyarõ tarihini ve saatini
rlamanõz gereklidir. Onaylamak
 , tuşuna basõn.
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liste, Yeni ekle seçeneklerini seçin, bunun ardõndan
şu işlemleri yapabilirsiniz:

Kara listeden belirli bir numara seçmek için +/-
tuşuna basabilirsiniz, sonra aşağõdaki işlemleri
yapmak için L Seçenek tuşuna basõn:

Görev 
Bu menü görev listenizde etkinler yaratmanõzõ,
saklamanõzõ ve yönetmenizi sağlar. 

Bu menü yeni gör
görev vardõr: Telefo
seçin ve aşağõdaki s
tuşuna basõn:

Düzenlemeyi bitird
kaydedebilirsiniz. 

Seçenek İşlevi

Yeni
numara

Telefon numarasõ editörünü açõn,
yeni numarayõ girin ve numarayõ kara
listeye kaydedin.

Kişiler Telefon rehberi listesini açõn ve kara
listeye kaydedilecek telefon
numarasõnõ seçin.

Değiştir Kara listeden seçilen numarayõ
düzenlemek için telefon numarasõ
editörünü açar.

Sil Kara listeden seçilen numarayõ
siler.

Ara/Görev Tele
olu

Konu Gö
Numarayõ ara 
(Sadece 
Telefon 
aramasõ için)

Tel
gire
şun
� K

l
� N

Ekran boşta Ola
gör
Açõk

Hatõrlatõcõ 
Ayarla

Uya
seç
aya
tak
aya
için
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Araçlar

Görevi yönet
Bu menü görevlerinizi yönetmenize izin verir. Bir
görev seçin, bunun ardõndan , ile görevi Görüntüle
veya kişiyi Ara (Görev mi, Telefon aramasõ mõ
olduğuna bağlõ olarak) işlemlerini yürütebilir, ya da
L Seçenekler ile şu seçeneklere ulaşabilirsiniz: 

Yapõl (madõ) 
olarak 
işaretle

Görev yapõldõğõnda işaretleyin veya
yapõlmamõş için işareti kaldõrõn.

Düzenle Seçilen görevi düzenler.

Sil Seçilen görevi siler.

Tümünü sil Listedeki tüm görevler silinir.



Kişiler

Yeni kişi
isi oluşturmak için:

çin en azõndan bir telefon
niz.

est metindir, bunun anlamõ cep
 giriş fonksiyonunu kullanarak
rler girebilirsiniz (metin girişi
 bilgi için, bkz �Metin ve sayõ

, tuşuna basõn ve Yeni Kişi
seçin
SIM kart kişileri için şu
bilgileri girin.
� İsim
� Numara
Telefondaki telefon rehberi
kişileri için aşağõdakini girin:
� İsim
� Genel
� Cep
� Ev
� İş ve diğ.
, Kaydet�e basõn.
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11. Kişiler

Telefonunuzda iki telefon rehberi vardõr. SIM
telefon rehberi SIM kartõnõzda bulunur ve
kaydedebileceğiniz giriş sayõsõ SIM kartõnõzõn
kapasitesine bağlõdõr. İkinci telefon rehberi (Akõllõ
telefon rehberi) telefonun hafõzasõna dahil edilmiştir
ve kaydedebileceğiniz maksimum isim kartõ sayõsõ
2000�dir (bir isim kartõ bir isimden, 4 telefon
numarasõndan, gruplardan, e-posta adreslerinden,
adreslerden v.s. oluşabilir).
SIM kart varsayõlan telefon rehberidir, ancak her iki
telefon rehberindeki girişler birleştirilir, sõralanõr ve
liste olarak görüntülenir. Telefon rehberine yeni bir
kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz telefon
rehberine eklenir.

Takvim, Sesler, Fotoğraflar ve Videolar telefon
belleğinin çok fazla kõsmõnõ kullanmadõğõ
takdirde en fazla 2000 isim kartõ
kaydedebilirsiniz.

Yeni SIM/telefon kiş

Kişi oluşturmak i
numarasõ girmelisi

Alanlarõn çoğu serb
telefonunuzun metin
alfanümerik karakte
hakkõnda daha fazla
girme� sayfa 16).

Yeni kişi girme 

Kişi detaylarõnõ 
girme

Yeni kişiyi 
kaydetme
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ntüle
zelliği kişilerinizi düzenlemenize izin
le gruptaki tüm kişilere mesaj
z. Kişiler menüsünden Grup görüntüle
listesi görüntülenir.

ve , Görüntüle ile grup üyelerini
eya L Seçenekler ile şu grup
idin:

Kopyalama işlemine benzer, ancak
kopyalandõktan sonra kaynak
dosya silinir.

Bir seferde bir irtibat seçer veya
tüm irtibatlarõ seçer.

Tanõm

Grubu yeniden adlandõrõr.

Grubun üyelerine SMS veya MMS
gönderir.

Grubu varsayõlan ayarlarõna
döndürün.
Kişiler

Kişileri görüntüle
Telefon rehberinde seçmek suretiyle bir kişinin
ayrõntõlarõnõ görüntüleyebilirsiniz. Bunun ardõndan,
seçilen mesajõ ayrõntõlarõnõ görüntülemek için ,

Görüntüle seçeneğine basabilir veya L Seçenekler ile
şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Grubu görü
Grup görüntüle ö
verir, böylelik
gönderebilirsini
seçin, gruplarõn 

Görüntüle
Bir grup seçin 
görüntüleyin v
seçeneklerine g

Seçenekler Tanõm

Yeni kişi Yeni kişi oluşturur.

Mesaj gönder Kişiye SMS veya MMS gönderir.

Ara İrtibatõ arar.

Aramadan 
önce düzenle

Kişiyi aramadan önce kişinin
bilgilerini değiştirir.

Ahizesiz ara Kişiyi ahizesiz modda arar.

Sil İrtibatõ siler

Kara listeye 
ekle

Kişiyi kara listeye ekler.

Kişi gönder Seçilen kaydõ gönderir: SMS ile
veya Bluetooth ile.

Telefon/SIM'e 
kopyala

SIM/telefon girişi telefon/SIM'e
kopyalanõr.

Telefon/SIM�e 
taşõ

İşaretle
çoklu

Seçenekler

Yeniden 
adlandõr

Mesaj gönder

Sõfõrla



Kişiler

Özel numaralar Gelişmiş
ğladõğõ gelişmiş özelliklerle
üleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

anõm

Varsayõlan kişi listesi: SIM,
Telefon veya Tümü arasõnda
kişi listesi değiştirir.
Varsayõlan kişi konumu: SIM
veya telefon hafõzasõnda
kayõtlõ yeni kişi girişini seçin.

IM'e Kopyala: Tüm girişleri
IM�e kopyalar.
elefona kopyala: Tüm girişleri
lefona kopyalar.

IM�e taşõ: Tüm girişleri SIM�e
şõr. 
elefona taşõ: Tüm girişleri
lefona taşõr.

üm kişileri sil.
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Bu menü, kendi numaralarõnõz, servis numaralarõ,
sesli posta ve Acil Durum numaralarõ gibi yararlõ
numaralarõn listesini saklamanõzõ sağlar.

Bu menünün sa
irtibatlarõnõzõ görünt

Seçenekler Tanõm

Numaram Kendi telefon numaranõzõ
görüntüleyebilir, düzenleyebilir
veya silebilirsiniz.

Acil durum Acil durum telefon numarasõnõ
gösterir.

Sesli posta Servis sağlayõcõnõzõn sesli posta
numarasõnõ arar.

Servis numaralarõ Bu SIM telefon rehberi girişi
operatörünüz tarafõndan
sağlanan servislerden birini
seçmenizi ve seçilen telefon
rehberine kopyalamanõzõ sağlar.

Seçenekler T

Kişi listesinden 
seç

�

�

Kişiyi kopyala S
S
T
te

Kişiyi taşõ S
ta
T
te

Tüm kişileri sil T
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Zil sesi yüksekliği Seviye 8

Zil sesleri Varsayõlan

Uyarõ tipi Titret ve zil

Tuş sesi Yüksek

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 4

Zil sesi yüksekliği Ses yok

Uyarõ tipi Hiçbiri

Tuş sesi Kapalõ

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 3

Zil sesi yüksekliği Seviye 4

Zil sesleri Varsayõlan

Uyarõ tipi Titret ve zil

Tuş sesi Açõk

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 3
Profiller

12. Profiller

Cep telefonunuz aşağõdaki modlar ile önceden
yapõlandõrõlmõştõr: 

Uçuş modu ve Sessiz mod dõşõna tüm modlarõ
aktifleştirebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu 2 mod ise
ancak aktifleştirilebilir veya görüntülenebilir.
Profiller ve bunlarõn parametreleri aşağõdaki gibidir:

� Kişisel (varsayõlan) � Araba � Uçak 

� Ev � Toplantõ � Açõk hava

� Sessiz

Kişisel Zil sesi yüksekliği Seviye 9

Zil sesleri Varsayõlan

Uyarõ tipi Titret ve zil

Tuş sesi Açõk

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 3

Araba

Uçak

Ev



Profiller

Profil seçimi
ek için:

ştirme
i gibidir:

Toplantõ Zil sesi yüksekliği

oş moddayken ana menüye
irmek için , tuşuna basõn ve
rofiller seçin. 

 veya - tuşuna basõn.

 Seçenek tuşuna basõn.
eçebilecekleriniz:
Aktifleştir: Profili
aktifleştirmek için.
Kişiselleştir: Profilde ayar
değişikliği yapmak için.

anõm
 ses seviyesinden birini seçin.

ramalar, Alarm, Takvim,
esajlar veya Hücre bilgisi için bir
elodi seçilir.
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Farklõ bir profil seçm

Ayarlarõ kişiselle
Seçenekler aşağõdak

Sessiz

Zil sesleri Varsayõlan

Uyarõ tipi Titret

Tuş sesi Açõk

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 4

Açõk hava Zil sesi yüksekliği Seviye 9

Zil sesleri Varsayõlan

Uyarõ tipi Titret ve zil

Tuş sesi Yüksek

Aydõnlatma 
seviyesi

Maksimum

Sessiz Zil sesi yüksekliği Sessiz

Uyarõ tipi Hiçbiri

Tuş sesi Kapalõ

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 2

Profiller 
menüsüne gidin

B
g
P

İstenilen profili 
seçer.

+

Seçenek 
menüsüne girin

L

S
�

�

Seçenekler T
Zil sesi 
yüksekliği

9

Zil sesleri A
M
m
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Profiller

Uyarõ tipi Bir uyarõ tipi seçin: Sadece zil,
Sadece titreşim, Çaldõr ve Titret,
Titret sonra çaldõr veya Sessiz
seçin.

Tuş sesi Tuş sesi için Açõk veya Kapalõ
ayarlayõn.

Aydõnlatma 
seviyesi

Seviye 1 ila 4 arasõnda bir
aydõnlatma seviyesi seçin.



Bağlantõlar

ini bir süre kullanmayõ
 pil gücünü korumak için
nõz önerilir.

sü
õm

tooth özelliğini açõn veya
tõn. 

anabileceğiniz harici cihaz
õn.

anabileceğiniz bluetooth
zlarõ görüntülenir.
z listesinden dilediğiniz cihazõ
ile seçebilirsiniz. Cihazõn

nekler menüsünü de
ilirsiniz. Seçenekler şunlardõr: 
an/Bağlantõyõ kes (uygulanabilirse)
yalara gözat (uygulanabilirse)
eo aktifleştir/devre dõşõ bõrak
ulanabilirse)
den adlandõr 
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13. Bağlantõlar

Bu menü bu harici cihazlarla bağlantõyõ ayarlamak
için daha fazla özellik sağlamaktadõr.

Bluetooth
Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantõyõ
destekler, Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Başka
bluetooth cihazlarõ ile birlikte kullanõlõp
kullanõlamayacağõnõ öğrenmek için lütfen diğer
cihazlarõn üreticilerine danõşõn. Bluetooth bağlantõ
duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin
interferansõna maruz kalabilir.
Bluetooth bağlantõ kullanmak için, bağlantõ kurmak
istediğiniz cihaz bluetooth fonksiyonunu
desteklemelidir. Lütfen cihaz üreticisine veya
cihazla birlikte verilen dokümantasyona başvurun.
Bluetooth bağlantõ oluşturma
Aktifleştirmek için, boş moddayken ana menüye
girmek amacõyla , tuşuna basõn ve sonra Bağlantõlar
> Bluetooth seçin. Bluetooth ekranõnda, Aktifleştir
seçin. Sonra, Cihaz ara seçin. Cihaz listesi
göründüğünde, bağlantõ kurmak istediğiniz cihazõ
seçin.

Bluetooth özelliğ
düşünmediğinizde,
devre dõşõ bõrakma

Bluetooth menü
Seçenekler Tan

Aktifleştir Blue
kapa

Cihaz ara Bağl
aray

Cihazlarõm Bağl
ciha
Ciha
L 
Seçe
açab
Bağl
Dos
Ster
(uyg
Yeni
Sil
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, hafõza kartõnõz dolana kadar dosya
yut sõnõrõ yoktur.
, Mobile Phone Tools ile de PC
ağlayabilirsiniz. Ana menüden,
B fonksiyonu > PC senk seçeneklerini
unuzu bluetooth ile; USB sürücü
rek telefonunuzu bluetooth veya
le bilgisayara bağlayabilirsiniz. PC
nuz ile bilgisayarõnõz arasõnda anõnda
 sunar, cep telefonu verilerinizi
ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler
zi, SMS almanõzõ ve cep telefonu
nlemenizi sağlar.

tamamlandõğõnda, cihazõ
aki talimatlar doğrultusunda
ilde çõkardõğõnõzdan emin olun.

eTools'u kullanma
õnda, telefonunuz sağlanan
ols ile PC bağlantõlarõ sağlayabilir.
ols telefonunuz ile bilgisayarõnõz
 senkronizasyon sunar, cep telefonu
edeklemenizi ve bilgisayara

riler geri yüklemenizi, SMS almanõzõ
 kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.
Bağlantõlar

Aygõt ararken, Bluetooth etkin telefonunuzun
kapsama alanõ içerisinde bulunan aygõtlarõn bir listesi
size gösterilir. Siz bir cihaz seçtikten ve bağlantõ
kurulduktan sonra, cihaz ile eşleşmek için sizden şifre
girmeniz istenir. Şifre, diğer bluetooth cihazõnõn
üreticisi tarafõndan sağlanõr. Daha fazla bilgi için diğer
cihazõn dokümantasyonuna bakõn. Şifre özelliği
cihazõnõzla veya diğer cihazla sadece onaylanan
bağlantõlarõn yapõlmasõna izin verilmesini sağlar.

USB fonksiyonu
Telefonunuzu PC�ye USB kablo ile bağlayõn,
telefonunuz USB sürücü olarak davranacaktõr.
Telefon hafõzasõna ve hafõza kartõna erişebilirsiniz.
USB kablo ile müzik, video ve resimler indirebilir ve

yükleyebilirsiniz
transferi için bo
Bunun yanõnda
bağlantõlarõ s
Bağlantõlar > US
seçerek telefon
seçeneğini seçe
USB kablosu i
yazõlõmõ telefonu
senkronizasyon
yedeklemenizi 
geri yüklemeni
kişilerinizi düze

Aktarõm 
bilgisayarõnõzd
güvenli bir şek

PhilipsPhon
Bunun yan
PhilipsPhoneTo
PhilipsPhoneTo
arasõnda anõnda
verilerinizi y
kaydettiğiniz ve
ve cep telefonu

Ayarlar Daha fazla özellik görüntülemeyi
seçer:
� İsmi değiştir: cihazõn adõnõ

düzenler.
� Görünürlük: Açõk veya Kapalõ

seçerek cihazõ göstermeyi veya
gizlemeyi seçin.

� Profillerim: telefondaki mevcut
profilleri listeler



Bağlantõlar

PhilipsPhoneTools'u PC'nize yükleme
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1. Sağlanan PhilipsPhoneTools'u CD sürücünüze
yerleştirin.

2. Setup.exe programõnõ çalõştõrõn.
3. Sorulan seçenekleri uygulayõn ve yükleme

otomatik olarak başlar.

Kurulum sõrasõnda, PC sisteminiz yeni yazõlõmõ
bulduğunda duraksamalar olabilir. Kurulum
devam edene kadar Yine de Devam Et tuşuna
basõn.

Telefonunuzu PC'ye bağlamak
1. Telefon Kurulum sihirbazõnõn başladõğõndan

emin olun. Gerekirse PhilipsPhoneTools
ikonuna çift tõklayõn.

2. Sorulduğunda telefonunuzu PC'ye bağlayõn.
3. Telefonunuzda ana menüden Bağlanabilirlik >

USB fonksiyonu > PC Sync seçin. PC ekranõnõzda
fonksiyonel bir menü belirir.
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enekleri
a ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza izin

Numarayõ geçerli kişi listesine
kaydeder.
Seçilen numaraya mesaj gönderir.
SMS veya MMS ile gönderebilirsiniz.
Listeden seçilen numarayõ siler.
Listeden tüm numaralarõ siler.
Seçilen numarayõ arar.
Telefon numarasõnõ kara listeye
ekler, bkz �Firewall� sayfa 53.
Kişi listesini açar ve eğer kişi
listesinde mevcutsa numarayõ
düzenler.

Tanõm
Otomatik cevap açõlõr/kapatõlõr. Bu
fonksiyon açõkken gelen arama 10
saniye sonra otomatik olarak
cevaplanõr.
Aramalar

14. Aramalar

Bu bölümde açõklanan seçeneklerin çoğu operatör
ve/veya aboneliğe bağlõdõr ve ya PIN2 kodu ya da
telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkõnda daha
fazla bilgi için, bkz �Genel� sayfa 68.

Aramalarõ görüntüle
Bu menü cevaplamadõğõnõz, cevapladõğõnõz ve
yaptõğõnõz aramalarõn bir listesini sağlar. Aramalar
Tüm aramalar, Cevapsõz aramalar, Cevaplanan
aramalar, Yapõlan aramalar ve Red edilen aramalar'õ
içerir, bunlar en yeni en üstte olacak şekilde
kronolojik olarak listelenmiştir. Listelerden
birinden bir arama seçin ve , Ara ile numarayõ
arayõn veya L Seçenekler ile aşağõdakilere gidin:

Arama seç
Bu menü aram
verir:

Seçenekler Tanõm
Görüntüle Seçilen aramanõn detaylõ bilgilerini

görüntüler.
Kaydet Kişiler listesinde yoksa numarayõ

kaydeder.

Mevcut olana 
kaydet

Gönderilmiş 
mesajlar
Sil
Tümünü sil

Ara
Kara listeye 
ekle
Aramadan 
önce numarayõ 
düzenle

Seçenekler
Otomatik 
cevap



Aramalar

Her tuşla Her tuşla yanõt açõk/kapalõ. Bu rayanõn kimliği: Arayanõn
imliğini göstermek amacõyla
peratör ayarlarõnõzõ kontrol
tmek için.

 özellik şebeke / aboneliğe
lõdõr.

cret ayarlarõ: Bu seçenek
dece ücret bilgisi SIM kartta
lduğunda kullanõlabilir. O anki
amaya ve tüm geçmiş
amalara ait bilgileri
rüntüleyebilirsiniz. Yönetim,
aksimum ücret kredisi ve
irim fiyatõ için PIN2 kodunu
rmeniz gereklidir. 

rama yönlendirme seçenekleri
lanõr: Tüm aramalar, Cevap
a, Ulaşõlamõyorsa, Meşgulse. 
m aramalar açõk olduğunda,
len tüm aramalar hatõrlatma
põlmadan önceden ayarlanmõş
maraya aktarõlõr. 
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yanõt fonksiyon açõk olduğunda, gelen
aramalarõ ), R dõşõnda herhangi
bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Dakika
hatõrlatõcõ

Arama sõrasõnda dakika hatõrlatõcõyõ
açmak veya kapatmak için Açõk veya
Kapalõ seçeneğini seçin. Varsayõlan
ayar Kapalõ ve 45 saniyedir.

Arama 
servisleri

Seçenekler aşağõdaki gibidir:
� Arama süresi: Aramanõzõn

süresini ve maliyetini gösterir:
Gelen tüm aramalar, Yapõlan tüm
aramalar ve Tüm aramalar.

� Bekleyen arama: Etkin veya İptal
seçin veya Durum kontrolü yapõn.

Bu özellik şebeke / aboneliğe
bağlõdõr.

� Kimliğim: Telefon numaranõzõn
veya kimliğinizin aradõğõnõz kişiye
gösterilip gösterilmeyeceğini
belirlemek için Kimlik göster veya
Kimlik Gizle ya da Şebeke Ayarlõ
seçin.

� A
k
o
e

Bu
bağ

� Ü
sa
o
ar
ar
gö
m
b
gi

Arama 
yönlendirme

Şu a
ayar
yoks
� Tü

ge
ya
nu
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mizle
 geçmişini temizlemenize izin verir:
apsõz arama/Cevaplanan aramalar/
lar/Reddedilen aramalar. Silmeyi
 Seç tuşuna, silmeyi iptal etmek için

basõn.

Unutmayõn, bu işlem sadece
GSM aramalarõnõ destekler. 

Engelleyebileceğiniz arama tipleri
aşağõdakilerdir:
� Tüm yapõlan aramalar
� Tüm uluslararasõ aramalar
� Yalnõzca burasõ & ev
� Tüm gelen aramalar
Arama engelleme için Engelleme
durumu kontrol edebilir veya
Engelleme iptal seçebilirsiniz 
Bu menü, telefonunuzun başkalarõ
tarafõndan kullanõlmasõnõ önlemek için
bir şifre ayarlamanõzõ mümkün kõlar.
Şebeke operatörünüzün IP ön
ekini tuşlayõn.
Aramalar

Geçmişi te
Bu menü arama
Tümünü sil/Cev
Yapõlan arama
onaylamak için ,
R Geri tuşuna 

� Cevap yoksa seçildiğinde, gelen
aramalar kullanõcõ cevaplamadõğõ
takdirde yönlendirilir. 

� Eğer Ulaşõlamõyorsa seçeneği
açõksa, kişi şebekeye bağlõ
olmadõğõnda gelen aramalar
önceden belirlenen bir
numaraya yönlendirilir.

� Meşgulse seçildiğinde, gelen
aramalar kullanõcõ meşgulse
veya arama reddedildiyse
yönlendirilir.

� Aynõ zamanda arama
yönlendirmelerinizin
Durum�unu kontrol edebilir
veya Tümünü iptal edebilirsiniz.

Arama 
engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanõmõnõ,
farklõ tiplerde aramalarõn yapõlmasõnõ
veya alõnmasõnõ engelleyerek
belirlenmiş aramalar ile
sõnõrlandõrmaya izin verir. Arama
engellemeyi aktifleştirmek için,
haberleşme sõnõr kodu girmelisiniz.
Bu PIN2 kodu doğrulanmasõ için
şebekeye gönderilecektir.

Kõsõtlõ arama

IP numarasõ



Ayarlar

ati görüntüle: Açõk veya Kapalõ
çin. Açõk olarak seçildiğinde,
ş ekranda saat bilgisi
rüntülenir.
ati ayarla: Saati SS:DD
iminde ayarlayõn.
rih ayarõ: Tarihi ayarlayõn.
at biçimi: Saat biçimini 24 saat
ya 12 saat olarak ayarlayõn.
rih biçimi: Tarih biçimini YYYY/
/GG, YYYY.AA.GG, GG.AA.YYYY,
YY-AA-GG veya GG-AA-YYYY
arak ayarlayõn.
uslararasõ saat: Uluslararasõ
at menüsüne gidin ve saat
imini ayarlayõn.
ma saati: Telefonun açõlacağõ
ati ayarlayõn. Açõk veya Kapalõ
çebilirsiniz. Açõk seçtiğinizde,
lefonunuzun açõlmasõnõ
ediğiniz saati girmelisiniz. 
patma saati: yukarõdaki ile
nõ şekilde.
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15. Ayarlar

Xenium X500 cep telefonunuzu kullanõm
tercihlerinize en iyi uyacak şekilde yapõlandõrabilirsiniz.
Şu ayarlarõ yapõlandõrabilirsiniz: Genel, Ekran, Sesler ve
Bağlantõlar.

Genel
Bu menü bazõ genel ayarlarõ yapõlandõrmanõza izin
verir:

Menüye
girme

Boş moddayken ana menüye girmek
için , tuşuna basõn ve Seçenekler�i
seçin.

Bir ayar 
menüsünü 
seçme

 + veya - tuşuna basõn.

Seçenekler Tanõm

Diller Telefonun ekran dilini ayarlar.

Saat ve 
Tarih

� Sa
se
bo
gö

� Sa
biç

� Ta
� Sa

ve
� Ta

AA
YY
ol

� Ul
sa
dil

� Aç
sa
se
te
ist

� Ka
ay



69

Bu özelliğin devreye girişini 60
saniye, 30 saniye, 15 saniye sonra ya
da Kapalõ olarak ayarlayõn.

Kõsayol özelliklerinin listesini
görüntüler. Belirli bir özellik ile bir
sayõ tuşu veya gezinme tuşu
arasõnda ilişki oluşturarak yeni
kõsayol tuşu ayarlayabilirsiniz.
Ayrõca mevcut kõsayol tuşunu
değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Varsayõlan bellek yerini ayarlayõn:
Farklõ uygulamalar için Telefon
hafõzasõ veya Hafõza kartõ.

Kişiler, Mesajlar ve Dosyalarõm için
hafõza durumunu kontrol
edebilirsiniz. Ayrõca eğer takõlõysa
hafõza kartõ nõn da durumunu
kontrol edebilirsiniz.

Tarama stilini Liste veya Izgara
olarak belirleyin.

Telefon ayarlarõnõzõ varsayõlan
değerlerine döndürür. 
Ayarlar

Güvenlik � PIN koruma: Açõk veya Kapalõ
seçin. Açõk seçtiğinizde, telefonu
açtõğõnõzda PIN kodunu girmeniz
gerekir. 

Varsayõlan PIN servis
sağlayõcõnõzõn şebeke özelliğidir.
PIN bilgisi için lütfen servis
operatörünüzle temasa geçin.

� PIN/PIN2 değiştir: PIN, PIN2,
koruma ve telefon kilidi şifresini
değiştirebilirsiniz.

� Koruyucu: Mesajlar,
telefonunuzdaki kişiler gibi
önemli bilgileri koruyucu
özelliğini aktifleştirerek
koruyabilirsiniz. Koruyucu
şifresini de değiştirebilirsiniz.

� Koruyucu şifresi değiştir: PIN,
PIN2, koruma ve telefon kilidi
şifresini değiştirebilirsiniz.

Varsayõlan koruma ve telefon
kilidi şifresi 1234 şeklindedir.

Oto tuş 
takõmõ kilidi

Kõsayollar

Varsayõlan
bellek

Hafõza 
durumu

Ana menü 
stili

Fabrika 
ayarlarõ



Ayarlar

Ekran

õ ses profilleri ile çalõşacak
iniz. Detaylar için, bkz �Sesler�

lama Açõk veya Kapalõ olarak
ayõn. Açõk olarak ayarladõğõnõz
rde bir selamlama mesajõ
nleyebilirsiniz. 

simum selamlama uzunluğu
Çince çözcük veya 40

izce karakterdir.

m

ce zil, Sadece titreşim, Çaldõr ve
t, Titret sonra çaldõr veya Sessiz
neğini seçebilirsiniz.

alar, Takvim, Mesajlar, Hücre
i ve Alarm için bir melodi
iz.

 seviyesinden birini seçin.

sesi için Açõk veya Kapalõ seçin.
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Telefonunuzu farklõ ekran ayarlarõ ile
yapõlandõrabilirsiniz:

Sesler
Telefonunuzu farkl
şekilde ayarlayabilirs
sayfa 70.

Seçenekler Tanõm

Duvar kağõdõ Duvar kağõdõ gösterimini Açõk veya
Kapalõ olarak ayarlayõn.

Ekran 
koruyucu

Ekran koruyucu gösterimini Açõk
veya Kapalõ olarak ayarlayõn.

Temalar 2 konudan birini seçin.

Aydõnlatma 
seviyesi

4 aydõnlatma parlaklõk seviyesinden
birini seçin Aydõnlatma seviyesini +
veya - tuşlarõna basarak
seçebilirsiniz. Onaylamak için ,

tuşuna basõn. 

Aydõnlatma 
süresi

Aydõnlatma süresi için 60 saniye, 30
saniye ve 15 saniye seçeneklerinden
birini seçin

Karşõlama Selam
ayarl
takdi
düze

Mak
20 
İngil

Seçenekler Tanõ

Uyarõ tipi Sade
Titre
seçe

Zil sesleri Aram
bilgis
seçin

Zil sesi 
yüksekliği

9 ses

Tuş sesi Tuş 
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a moduna göre değişecektir�.
eğini seçtiğiniz takdirde, şebeke
 aranõr. Manuel seçeneğini seçtiğiniz
cak arama başlangõcõ onaylandõktan
põlmasõna izin verilir. 

anuel seçebilirsiniz.
keler
e listesi SIM kartõnda saklanõr.
nma sõrasõnda telefonun şebekeleri
elirler. 

ayken ana menüye girmek için ,

n. 
ağlantõlar > Şebeke ayarlarõ > Tercihli
in.
en şebeke listesine gitmek için ,

ine basõn. En tercihli şebeke listenin
 yer alacaktõr. 
ebeke seçmek için +/- tuşuna basõn.
onksiyonundan veya L Seçenek ile
ke için Sil veya Bitirmek için ekle
nden faydalanabilirsiniz.
Ayarlar

Eğer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve böyle bir
zil sesini alarm uyarõsõ olarak seçtiyseniz, alarmõ
ayarlamanõzõn ve telefonu kapatmanõzõn
ardõndan uyarõ tonu orijinal fabrika ayarõna geri
döner. Eğer seçtiğiniz zil sesi telefonunuz ile
gelenlerden biriyse bu olmaz.

Bağlantõlar
Arama seçenekleri
Daha fazla bilgi için, bkz �Arama seçenekleri�
sayfa 65.
Mesaj ayarlarõ
Daha fazla bilgi için, bkz �Ayarlar� sayfa 44.

Şebeke ayarlarõ
Şebeke adõ boş ekranda gösterilir. Eğer telefon 
şebeke adõnõ belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve 
bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.

Şebeke seç
Seçtiğiniz aram
Otomatik seçen
otomatik olarak
takdirde ise, an
sonra arama ya
Mod seç
Otomatik veya M
Tercihli Şebe
Tercihli şebek
Otomatik bağla
arayacağõ sõrayõ b
1. Boş modd

tuşuna basõ
2. Ayarlar > B

şebekeler seç
3. Tercih edil

Seç seçeneğ
en üstünde

4. Belirli bir ş
5. , ile Ekle f

seçili şebe
seçenekleri

Çekim sesi 3 çekim sesi arasõndan seçebilirsiniz.
Kapalõ da seçebilirsiniz.

Zayõf pil 
uyarõsõ

Uyarõ için Açõk veya Kapalõ seçin.



Ayarlar

Tarayõcõ
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WAP parametreleri ve mesaj sõkõştõrma da dahil
olmak üzere, tarayõcõyla ilgili tüm parametreler bu
seçenek altõnda ayarlanabilir.

Bağlantõlar
GPRS profilleri
Bu menü şebeke ile GPRS (Genel Paket Radyo
Servisi) bağlantõsõ yapõlandõrmanõzõ sağlar. Mevcut
GPRS ayarlarõ şunlardõr:

GPRS bilgisi
Bu özellik GPRS oturumu sõrasõnda aktarõlan veri
miktarõnõ izlemenizi sağlar.

Seçenekler Tanõm

Profil adõ Geçerli profili isimlendirmek için

APN GPRS APN girmek için.

Oturum aç Oturum açma adõ girmek için.

Şifre Şifre girmek için.
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�e bağlanma veya bağlanmama -
rinden bağõmsõz 2 GPRS durumu
r: GPRS şebekesi var ancak
nõmda değil; veya GPRS şebekesi
e kullanõmda. Simge sadece GPRS
ntõsõ yaptõğõnõzda görüntülenir.

 - Bir MMS mesajõ olduğunu
rir.

 Push mesajõ - WAP push mesaj
unu gösterir. Kontrol etmek için
õcõ > Push Gelen Kutusu'na gidin.

posta - Henüz dinlenmemiş sesli
jlar olduğunu gösterir.

 Saat - Çalar saatin aktif olduğunu
rir.

im - Gelen arama olduğunda veya
 zamanõ geldiğinde telefonunuz
ecektir.

all - Firewall özelliğin aktif olduğunu
rir.

psõz arama - Bir cevapsõz arama
unu gösterir.
Simgeler ve Semboller

Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ana ekranda çeşitli simgeler ve
semboller görüntülenebilir. Durum, şebeke ve pil
simgeleri sürekli olarak görüntülenir. Kalan
simgeler özellik kullanõldõğõnda gösterilir, özellik
kullanõlmadõğõnda gösterilmez.

Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu
şebekenin o an için kullanõlamadõğõnõ gösterir.
Kapsama alanõ dõşõnda bir yerde olabilirsiniz,
başka bir yere gitmek işe yarayabilir.

Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden
oluşur. Sol kõsõm telefonunuzun
şebekeye bağlanõp bağlanmadõğõnõ
gösterir, sağ kõsõm sinyal gücünü 5
seviyeli bir ölçek ile gösterir (sinyal
yoktan en güçlü sinyale).

Pil - Pil seviyesini 5 şarj seviye gösterge
çubuğu ile gösterir. Şarj sõrasõnda
hareketli simge görülür.

Uluslararasõ Dolaşõm - Telefonunuz kendi
şebekeniz dõşõnda bir şebeke
kullandõğõnda görüntülenir.

GPRS
Birbi
vardõ
kulla
var v
bağla

MMS
göste

WAP
olduğ
Taray

Sesli 
mesa

Çalar
göste

Titreş
alarm
titrey

Firew
göste

Ceva
olduğ



Simgeler ve Semboller
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Arama Yönlendirme - Arama yönlendirme
fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.

Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu
gösterir.

Oto cevap - Otomatik cevaplamanõn açõk
olduğunu gösterir.

Tuş Takõmõ Kilitli - Tuş takõmõnõn kilitli
olduğunu gösterir.

Hafõza kartõ - Hafõza kartõnõn kullanõmda
olduğunu gösterir.

Bluetooth - Özelliği aktif.
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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.
unuzun tasarõmõ yürürlülükteki yasa

etmeliklere uygundur. Bununla birlikte
unuz diğer elektronik cihazlarla
ans yaratabilir. Buna bağlõ olarak cep
e ve dõşarõda kullanõrken tüm yerel
önetmeliklere uymanõz zorunludur.
rõnõn arabalar ve uçaklarda

ilgili yönetmelikler son derece

a cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk
kisi konusunda kamu endişesi
M teknolojisi de dahil olmak üzere
teknolojisi üzerindeki mevcut
zden geçirilmiş ve radyo dalgasõ
z kalmadan korunma standartlarõ
ilmiştir. Cep telefonunuz
i tüm güvenlik standartlarõ ve
larõ ve Telekomünikasyon Terminal
meliği 1999/5/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 / 1900

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

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

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa

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

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

Telefon
ve yön
telefon
interfer

telefonunuzu evd
tavsiyelere ve y
Cep telefonla
kullanõmõ ile 
açõktõr.
Son zamanlard
üzerindeki et
oluşmuştur. GS
radyo dalga 
araştõrmalar, gö
enerjisine maru
yukarõ çek
yürürlülüktek
Radyo Ekipman
Ekipman Yönet



Uyarõlar

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

õyorsanõz:
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
eticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
nterferansõna maruz kalõp
.
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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 etk

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kullan
� 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 ür
cep telefonu i
kalmayacağõnõ sorun
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a süresini kõsa ayarlamak ve menülerde
yere gezinmemek de pil enerjisini daha
e koruyarak daha uzun konuşma ve
süresi sağlayacaktõr.

si
nuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
elirtilen şarj cihazõnõ kullanõn.
.
me etmeyin veya açmayõn.
nelerin (anahtar gibi) pil terminallerini 
e yapmasõna izin vermeyin.
klõğa (>60°C veya 140°F), nem veya 
ortamlara maruz bõrakmayõn.
dece Philips orijinal pil ve aksesuarlarõ
llanõn, diğer aksesuarlarõn kullanõmõ
lefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli
abilir, Philips telefonunuzun garantisini
çersiz kõlar. Yanlõş tipte pil kullanõlmasõ
a yol açabilir.

en parçalarõn yetkili servis tarafõndan
iştirildiğinden ve orijinal Philips yedek

nõldõğõndan emin olun.
Uyarõlar

Geliştirilmiş performans
Telefonunuzun performansõnõ geliştirmek
için, radyo enerjisi emisyonunu azaltõn, pil
tüketimini azaltõn ve aşağõdaki anahatlarõ
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.

Aydõnlatm
gereksiz 
uzun sür
bekleme 

Pil bilgi
� Telefonu
� Sadece b
� Yakmayõn
� Pili defor
� Metal nes

kõsa devr
� Aşõrõ sõca

aşõndõrõcõ 
Sa
ku
te
ol
ge

patlamaya d
Hasar gör
hemen değ
parça kulla



Uyarõlar

Araba kullanõrken telefonunuzu sõcaklõğõnõn 40°C üzerinde olduğu yerlerde
.

priz telefona yakõn ve kolay
 

alzemelerinin, bitmiş pillerin ve
nlarõn atõlmasõna yönelik yerel
lere dikkat edin ve bunlarõn geri
rini sağlayõn.
jda geri dönüşüm ve uygun atõk
ak için standart semboller

ambalaj malzemesi geri
lüdür.

sal geri kazanõm ve geri
 sistemine mali destek

ştõr.

malzeme geri dönüşümlüdür
anda plastik tipini de belirtir).
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kullanmayõn
Araba kullanõrken cep telefonu ile
konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir,
bu çok tehlikeli olabilir. Aşağõdaki ana
hatlara uyun.

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

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

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

kullanmaktan kaçõnõn
Telefonunuz için, 
erişilebilir olmalõdõr.

Çevresel bakõm
Ambalaj m
eski telefo
yönetmelik
dönüşümle

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağlam
kullanmõştõr.

Etiketli 
dönüşüm

İlgili ulu
dönüşüm
sağlanmõ

Plastik 
(aynõ zam
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 yaratõr, kullanõr ve yayabilir, eğer
zuna uygun şekilde kurulmaz ve
radyo haberleşmesi için zararlõ
atabilir. Bununla birlikte, belirli
terferans olmayacağõnõn garantisi

radyo veya televizyon alõmõ için
apatõlmasõ ile belirlenebilen zararlõ
atõrsa, kullanõcõ aşağõdaki yollardan
õ ile interferansõ gidermelidir: 
yerini veya yönünü değiştirin. 
 arasõndaki mesafeyi artõrõn. 
n bağlõ olduğundan farklõ bir prize

sorumlu taraflarca açõk şekilde
değişiklikler veya modifikasyonlar
azõ kullanma yetkisini geçersiz

Kurallarõ bölüm 15 ile uyumludur.
aki iki şarta bağlõdõr: (1) Bu cihaz

ans oluşturamaz, ve (2) bu cihaz
şmaya sebep olabilecekler de dahil
feranslarõ kabul etmelidir.
Uyarõlar

DFU�da WEEE İşareti: �Tüketici 
için Bilgi�
Eski ürününüzün atõlmasõ
Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanõmõ
mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile
tasarlanmõş ve üretilmiştir. 

Bu üzeri çarpõlõ çöp kutusu sembolü
ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa
Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu
olduğunu gösterir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrõ olarak toplandõğõ sistemler
hakkõnda bilgilenin.

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

FCC Uyumluluk Beyanõ
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarõ Bölüm 15�e
göre Sõnõf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu
bulunmuştur. Bu limitler kamusal alanlarda zararlõ
interferanslara karşõ kabul edilebilir koruma
sağlamak amacõyla tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo

frekans enerjisi
kullanma kõlavu
kullanõlmazsa 
interferans yar
durumlarda in
yoktur. 
Eğer bu cihaz 
cihazõn açõlõp k
interferans yar
bir veya bir kaç
-- Alõcõ antenin 
-- Cihaz ve alõcõ
-- Cihazõ alõcõnõ
takõn. 
Uyumluluktan 
onaylanmamõş 
kullanõcõnõn cih
kõlabilir.
Bu cihaz FCC 
Kullanma aşağõd
zararlõ interfer
istenmeyen çalõ
alõnan tüm inter



Piliniz fazla õsõnmõş
uygun olmayan şarj cihazõ

niz. Her zaman telefonunuzla
n Philips orijinal aksesuarlarõnõ

n aramalarõn telefon 
rmiyor
 aboneliğe bağlõdõr. Eğer şebeke
arasõnõ göndermiyorsa, telefon

yor gösterir. Bu konu ile ilgili
ratörünüzle görüşün.

gönderemiyorsunuz
 şebekeler ile mesajlaşmaya izin
SMS merkezinizin numarasõnõ
emin olun veya bu konu ile ilgili
ratörünüzle görüşün.

açõrdõğõnõzõ 

 seçeneklerinizi kontrol edin.

KIN görüntüleniyor 
ekilde takõldõğõndan emin olun.
rse, SIM kartõnõz hasar görmüş
üzle görüşün.
80

Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve telefonu
açmayõ tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde
olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için
şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basõşlarõna cevap vermiyor 
(veya çok yavaş cevap veriyor)
Ekran düşük sõcaklõklarda daha yavaş cevap verir. Bu
normaldir ve telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.
Telefonu daha sõcak bir yere götürerek tekrar
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla
temas kurun.

Telefonunuz için 
kullanõyor olabilirsi
birlikte temin edile
kullanõn.

Telefonunuz gele
numarasõnõ göste
Bu özellik şebeke ve
arayanõn telefon num
Arama 1 veya Bekli
detaylõ bilgi için ope

Metin mesajlarõ 
Bazõ şebekeler diğer
vermez. Öncelikle 
doğru girdiğinizden 
detaylõ bilgi için ope

Bazõ aramalarõ k
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme

Ekranda SIM TA
SIM kartõn doğru ş
Problem devam ede
olabilir. Operatörün
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Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için
operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin
ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç
dakika (bazõ durumlarda 10 dakikaya kadar) geçmesi
gerekebilir.
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

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

Deluxe Kulaklõk
Entegre cevaplama düğmesi gelen aramalarõ
cevaplamanõzõ kolaylaştõrõr. Düğmeye basarak gelen
aramayõ cevaplayabilirsiniz veya uzun basarak gelen
aramayõ red edebilirsiniz.
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Ticari marka 
deklarasyonu

JAVA Sun Microsystems, Inc.
ticari markasõdõr

In-Fusio ve oyun motor Exen
In-Fusio France'in ticari
markalarõdõr.

PHILIPS VE PHILIPS' Shield
Emblem, Koninklijke Philips
Electronics N.V.'nin tescilli
ticari markalarõdõr. Shenzhen
Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
tarafõndan Koninklijke Philips
Electronics N.V. lisansõ ile
üretilmiştir.



Özel Soğurma Oranõ Bilgisi
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Özel Soğurma Oranõ Bilg
Uluslar arasõ standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULU
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş rady
kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyele
Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik 
tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõms
güvenlik marjõ öngörülmüştür.

Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) ol
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye e
gram doku için 2.0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde o
1.6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm freka
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne ka
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ
maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden
üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyes
baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer. 

Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü ra
korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. 

Bu Philips Xenium X500 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değer
0,719 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,34 W/kg�dir. 
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 sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
uttan uzak tutmaktõr.

 ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm
yönetmeliklerini karşõlamõştõr. Diğer
anti etmez.
Özel Soğurma Oranõ Bilgisi

Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vüc

Aşõnmõş gövde çalõşmalarõ için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen
uzakta konumlandõran bir aksesuarla kullanõldõğõnda FCC RF maruz kalma 
aksesuarlarla kullanõm FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu gar



Uygunluk Beyanõ
Biz, 
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
Xenium X500
GSM Cep Telefonu 900/1800/1900
TAC: 35445302

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360: 2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI
EN 301 489-17 v1.2.1 
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1 
 

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapõlmõş ve yukarõda adõ geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşõlamõştõr.
Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylõ olarak Ek V ile
açõklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile
aşağõdaki Onaylanmõş Kurumun gözetiminde
yapõlmõştõr. CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken,
Almanya.
Tanõmlama işareti: 0682

Haziran 12, 2008

Kalite Yöneticisi



PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara : Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8  Çankaya - ANKARA Tel: +90 312 430 56 65    Faks: +90 312 430 43 22

İstanbul : E-5 Karayolu Bostancõ Kavşağõ Yeşilvadi Sok. No:6  Kadõköy / İSTANBUL    Tel: +90 216 575 50 50 Faks: +90 216 578 37 99/

+90 216 575 50 52  

İzmir : Şair Eşref Bulvarõ Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 

  ÇANKAYA / İZMİR     Tel: +90 232 483 40 40  Faks: + 90 232 482 14 14 /

+90 232 482 15 14

Adana : Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA  Tel: +90 322 457 59 00  Faks: +90 322 457 88 60

Diyarbakõr: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4  Yenişehir / DİYARBAKIR Tel: +90 412 229 67 00  Faks: +90 412 229 67 01

Erzurum : Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM Tel: +90 442 235 32 32  Faks: +90 442 235 01 82

Samsun : Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan  / SAMSUN   Tel: +90 362 431 64 11  Faks: +90 362 431 64 22


