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 kullanõcõ kõlavuzu ile ürün
arklõlõk durumunda yürürlükteki
ektirdiği dõşõnda hiçbir sorumluluk
Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine
indir.

a/  ). tuşuna uzun basõş.

 * tuşuna uzun basõş.

Tuş takõmõnõ kullanarak
telefon numarasõnõ girin ve
( tuşuna basõn.

ama Telefon çaldõğõnda (

tuşuna basõn.

e ) tuşuna basõn.
Telefonunuzu keşfedin

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye
devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu
kullanõcõ kõlavuzunu güncelleme veya herhangi
bir anda haber vermeden geri çekme hakkõnõ
saklõ tutar. Philips bu kullanõcõ kõlavuzunu
�olduğu gibi� sağlar ve herhangi bir hata,

atlama veya
arasõndaki f
yasalarõn ger
kabul etmez. 
bağlanmak iç

Nasõl�

Aramayõ bitirme
ve açma/kapatma

tuşu

Alfanümerik
tuş takõmõ

Sol fonksiyon 
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Kamera tuşu
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-
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Kulaklõk
konektörü

Şarj cihazõ 
konektörü/
USB Portu

Navigasyon ve 
, tuşlarõ

262K renk
TFT LCD Telefonu Açm

Kapama

Tuş takõmõnõ 
Kilitleme/kilit 
açma

Arama yapma

Arama cevapl

Aramayõ bitirm
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on tuşlarõ
 tuşlarõ L, R ve , ekranda hemen
e beliren seçenekleri seçmenizi sağlar. Bu
r bağlamsaldõr: mevcut içeriğe göre

enü
nü cep telefonunuzun tüm farklõ
ne erişiminizi sağlar. Aşağõdaki tablo ana
 fonksiyonel simgeleri özetler.
larõ hakkõnda daha fazla bilgi bulmak için,
akõn. 

e 
 hõzla 
 dönme

 ) tuşuna basõn.

açõk/ Boş ekrandayken # tuşuna
uzun basõn.
Fonksiy
Fonksiyon
üzerlerind
seçenekle
değişirler.

Ana m
Ana me
özellikleri
menüdeki
Fonksiyon
sayfalara b

Ahizesiz modu 
aktifleştirme/
devreden 
çõkartma

Arama sõrasõnda, , Ahizesiz/
Ahizeli tuşuna basõn.

Birinci ve ikinci 
SIM kart arasõnda 
geçiş

Boş ekrandayken R SIM
Değiştir tuşun abasõn (iki SIM
kart takõlõ). Bkz �SIM kartlarõ
takma� sayfa 6.

Gelen mesajlara/
cevapsõz 
aramalara erişim

Boş ekranda ,Görüntüle
tuşuna basõn.

Giriş metodu 
seçme

# tuşuna arka arkaya kõsa
basõn. T9 girişi açmak veya
kapatmak için * tuşuna
uzun basõn. 

Ana menüye 
erişim

Boş ekranda ,Menü tuşuna
basõn.

Alt menüye 
doğrudan erişim 
(varsayõlan 
Toplantõ profili 
için)

RKõsayollar tuşuna basõn
(bir SIM kartõ takõlõ)

Menülerd
gezinirken
boş moda

Titreşim 
kapalõ



R Geri tuşuna basõn. Boş ekrana dönmek için )

 özelliklere doğrudan erişmek için
-, <, > yapõlandõrabilirsiniz. Özelliğe
a basõn.
> Hõzlõ tuşlar'a giderek gezinme
, <, > varsayõlan ayarlarõnõ
iz. Varsayõlan ayarõ değiştirmek için,
 öğeyi seçin.
uşu atamak için ,Düzenle tuşuna

 veya -, onaylamak için , tuşuna

luslararasõ arama yaparken �+�
rmek için uzun basõn

esli posta kutusunu aktifleştirmek
in uzun basõn.

oplantõ profili seçmek için uzun
asõn (gelen arama veya mesajlar
in titreşim)
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Boş ekrandayken ana menüye girmek için , Menü
tuşuna basõn ve simgeler ve listelerde gezinmek için +,
-, < veya > tuşuna basõn. Önceki menüye dönmek için

tuşuna basõn.

Hõzlõ tuşlar

En sõk kullandõğõnõz
gezinti tuşlarõnõ +, 
erişmek için tuşlar
Ayarlar > Genel 
tuşlarõnõn +, -

görüntüleyebilirsin
1. Değiştirilecek
2. Yeni kõsayol t

basõn.
3. Seçmek için +

basõn.

Eğlence ve Oyunlar Servisler Müzik

sayfa 35 sayfa 31 sayfa 37 

Multimedya Mesajlar Dosya 
Yöneticisi

sayfa 32 sayfa 16 sayfa 42

Araçlar Telefon Rehberi Kullanõcõ Profili

sayfa 27 sayfa 24 sayfa 47

Bluetooth Arama Geçmişi Ayarlar

sayfa 45 sayfa 44 sayfa 48
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Kõsayollar
Kõsayollar fonksiyonel alt menülere doğrudan
erişim sağlar. 10 taneye kadar kõsayol seçebilir ve
bunlarõ tercih ettiğiniz düzene göre sõralayabilirsiniz. 
Ayarlar > Genel > Kõsayollar'a giderek kõsayol listesini
kontrol edebilirsiniz. Veya telefonda bir SIM kart
takõlõ olduğunda RKõsayollar tuşuna basõn. 
Kõsayol eklemek için,
1. ,Ekle tuşuna basõn.

Mevcut kõsayollarõn listesi belirir. 
2. İstediğiniz kõsayolu seçin.
3. Listedeki sõrasõnõ seçmek için < ve > tuşuna

basõn.

Bir kõsayolu diğeri ile değiştirmek için,
1. Değiştirilecek kõsayolu seçin.
2. LSeçenek > Düzenle tuşuna basõn.
3. İstediğiniz kõsayolu seçin ve ,Seç tuşuna basõn.

Yeni kõsayol seçilen konuma eklenir.
Eskisi değiştirilir. 

Kõsayol silmek için,
Seçin ve LSeçenek > Sil, veya Devre dõşõ tuşuna
basõn.
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Başlarken

Bu tür fonksiyonlarõ ikinci SIM kartta kullanmak
erekirse birinci SIM kart olarak
 için R SIM Değiştir tuşuna basõn.

tlarõ takma
rtlarõnõzõ takmak için aşağõdaki adõmlarõ
ka kapağõ çõkartmadan önce cep
u kapatmayõ unutmayõn.
kapağõn üstüne bastõrõn ve kapağõ
len şekilde kaydõrõn. 
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1. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen
�Uyarõlar� bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ
okuyun.

SIM kartlar hakkõnda

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gereklidir SIM kartta abonelik bilgileriniz,
cep telefonu numaranõz ve telefon numaralarõ ile
mesajlarõ saklayabileceğiniz bir bellek yer alõr.

X710 iki SIM yuvasõ ile iki SIM kartõ veya telefon
numarasõnõ bir telefonda kullanmanõza izin verir.
İkinci SIM kartõ aramalar ve mesajlar için açõn (aktif
olarak ayarlandõysa), ikinci SIM karttan da arama
yapmayõ veya mesaj göndermeyi seçebilirsiniz.
GPRS, WAP, OTA servislerini gerektiren işlemler,
interaktif veri servisleri, telefon ve SIM kart
arasõnda mesaj kopyalama ve taşõma işlemleri gibi
fonksiyonlar sadece birinci SIM kart için mevcuttur.

amacõyla g
değiştirmek

SIM kar
Yeni SIM ka
izleyin. Ar
telefonunuz
1. Arka 

gösteri
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şekilde pil üzerindeki metalik
ri pil yuvasõ ile hizalayõn. Pili
kadar aşağõ bastõrõn.

ğõ gösterilen şekilde kilitleninceye
õrõn.

nmadan önce ekran üzerindeki
õkartõn.
Başlarken

2. Pili gösterilen şekilde çõkartõn. 

Telefon açõkken pili çõkarttõğõnõzda kişisel
ayarlarõnõzõ kaybedebilirsiniz.

3. Gösterilen şekilde, SIM kartõ SIM kart yuvasõ
ile hizalayõn, kesik köşe size doğru olmalõ ve
altõn renkli kontaklar aşağõ bakmalõdõr. SIM
kartõnõzõ metal klips tutucu altõna itin.

4. Gösterilen 
konektörle
kilitlenene 

5. Arka kapa
kadar kayd

Telefonu kulla
koruyucu filmi çYuva 2

Yuva 1



Başlarken

Pili şarj edin edilirken kullanabilirsiniz. Pil
ğõnda, şarj simgesi ancak
lduktan görünür.

larõnõzõ ayarlayõn
õşõnõzda iki SIM kart yuvanõzõ
ilir.
lamak için, bunlar için farklõ
mesaj uyarõlarõ ve simgeler

 Yuva 1 ve Yuva 2'yi kontrol
artlarõ takma� Adõm 3).

açõk olduğundan emin olun. 
 tuşuna uzun basõn. Gerekli
 PIN kodunu girin. PIN kodu
 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu
operatörünüz veya satõcõnõz
en yapõlandõrõlõp size bildirilir.

z yanlõş PIN kodu girerseniz
loke olur. Açmak için
UK kodu almanõz gerekir.

latmak isteyip istemediğiniz
,Evet tuşuna basõn: Yuva
da, 
8

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr. Pil sembolü pilin durumunu
gösterir. Pili şarj etmek için, konektörü aşağõda
gösterilen şekilde takõn. Sonra diğer ucunu prize
takõn.

Şarj sõrasõnda pil sembolü hareket eder. Pilin
tamamen şarj olmasõ 6 saat sürer. 
Şebeke ve kullanma şekline bağlõ olarak, konuşma
süresi 8.5 saat ve bekleme süresi 1 ay kadar olabilir.

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 
tamamen boşaldõ
birkaç dakika şarj o

SIM kart yuva
Telefonunuzu ilk aç
ayarlamanõz gerekeb
İki SIM kartõ tanõm
isimler, zil tonlarõ, 
ayarlayabilirsiniz. 
1. SIM kartlar için

edin (Bkz �SIM k
2. Telefonunuzun 

Gerekliyse )

olduğu takdirde
SIM kartõnõzõn 4
kod şebeke 
tarafõndan önced

Arka arkaya üç ke
SIM kartõnõz b
operatörünüzden P

3. Kurulumu baş
sorulduğunda 
kurulum ekranõn
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ktan sonra telefon bilgisini 
in,

od > SIM kartlar'a gidin.

ğõnõzda kurulum ekranõnõ 

od > Açõlõşta sor'a gidin. Kapalõ
 tuşuna basõn.

un açõk olduğundan emin olun. 
ayken, ,Menü tuşuna basõn ve
nel > Saat ve tarih'e gidin.
arlayõn: Saati tuş takõmõnõ kullanarak
. 
: Saati (12-saat veya 24-saat) ve
tõnõ gezinti tuşlarõna +, -, <, > ve
asarak seçin.
 zaman ve tarihi görüntülemek için
nel > Ekran�a basõn.
t göster ayarõnõn açõk olduğundan

rarasõ saatleri göster
i saat görüntüleyebilirsiniz, birisi
eri de gideceğiniz yerin saatini
Başlarken

+ veya -: Aynõ yuvanõn kurulum öğelerine
gider.
L: Düzenleme ekranõ veya seçenek
listesine girer.
RGeri: Önceki menüye geri döner. 
İki kurulum ekranõ arasõnda geçiş yapmak için:
Yuva 1 kurulum ekranõnda ,Sonraki tuşuna
basõn;
Yuva 2 kurulum ekranõnda RGeri tuşuna
basõn.

4. Birinci SIM seçmek için, 
Yuva 2 kurulum ekranõnõn sonunda ,Sonraki
tuşuna basõn;
< veya > tuşuna basarak seçin;
onaylamak için ,Tamam tuşuna basõn. 
Telefonunuz açõlõr. Birinci SIM kart ikinci SIM
karttan önce belirir.

Eğer kurulum isteyip istemediğiniz
sorulduğunda Hayõr seçerseniz varsayõlan
ayarlar uygulanõr. SIM kart yuvalarõnõzõn
ayarlarõnõ değiştirmek için Ayarlar > Çift mod >
SIM kartlar�a gidin (bkz. "Çift Mod" sayfa 44).

Birinci ve ikinci SIM kart arasõnda geçiş 
için,
� Boş ekrandayken R SIM Değiştir tuşuna basõn.

Telefon açõldõ
düzenlemek iç
� Ayarlar> Çift m

Telefonu açtõ
atlamak için,
� Ayarlar> Çift m

seçmek için ,

Saati ayarla
1. Telefonunuz
2. Boş ekrand

Ayarlar > Ge
Saat/tarih ay
girebilirsiniz
Biçim ayarla
tarih forma
,Tamam'a b

3. Boş ekranda
Ayarlar > Ge
Tarih ve saa
emin olun.

Yerel ve ulusla
Boş ekranda ik
yerel saati diğ
gösterir. 



Başlarken

1. Yerel saat ve tarihi ayarladõğõnõzõ kontrol edin. 2. Gösterilen şekilde kart tutucuyu aşağõ bastõrõn

ilde micro-SD kart ile yuvayõ
 yerleştirin.

bastõrõn ve kilitleninceye kadar
10

2. Ayarlar > Genel > Ekran�a basõn
Tarih ve saat göster ayarõnõn açõk olduğundan
emin olun.

3. Boş ekrandayken, ,Menü tuşuna basõn ve
Ayarlar > Genel > Saat ve tarih > Uluslararasõ
saat'e gidin.
Saat durumu: Saati saat veya hane olarak
göstermek için ,Tamam'a basõn. 
Yerel ayar/Yabancõ ayar: Bir saat dilimi ve şehir
seçmek için < veya > tuşuna arka arkaya basõn.
LSeçenek tuşuna basarak Yaz saati
seçeneğini açõk veya kapalõ olarak ayarlayõn. 

Mikro-SD kartõ takma (hafõza kartõ)
Micro-SD kart ile telefonunuzun hafõzasõnõ
artõrabilirsiniz. 
Desteklenen kapasite: 8G

1. �SIM kartlarõ takma� altõndaki adõm 1 ve 2'yi
takip edin.

ve kaldõrõn.

3. Gösterilen şek
hizalayõn. Yerine

4. Kart tutucuyu 
ileri itin.
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etin girişi metodunu seçin
 tuş takõmõnõ kullanarak metni girin.
arfleri girmek için (T9 giriş).
tediğiniz harfi girene kadar arka
rkaya basõn (multi-tap giriş).

troke girmek için (stroke giriş).

day kelimelere gözatmak için (T9
riş/multi-tap giriş).

nceki/sonraki sayfadaki aday
elimelere gözatmak için (T9 giriş/
ulti-tap giriş).

eçimi onaylamak için

oşluk girmek için

õsa basõldõğõnda bir harfi, uzun
asõldõğõnda girişin tamamõnõ siler. 
erektiğinde, önce giriş modundan
õkmak için LGeri tuşuna basõn.
Metin girişi

2. Metin girişi
Cep telefonunuz birden fazla metin giriş modunu
destekler, T9 giriş, multi-tap giriş, sayõ girişi ve
sembol girişi. 

Metin girişi metodunu seçin
1. Metin girişi sõrasõnda istediğiniz giriş metodunu

seçmek için # tuşuna arka arkaya basõn:
ENG/eng/Eng: İngilizce giriş için
123: sayõ girişi için

: Basitleştirilmiş Çince için Pinyin girişi
/  : Basitleştirilmiş/Geleneksel Çince için

             stroke giriş 
2. T9 girişi açmak veya kapamak için * tuşuna

uzun basõn. 
3. Sembol veya noktalama girmek için *

tuşuna basõn.
Metin editörü metin düzenleme ekranõndan
çõktõğõnõzda kullandõğõnõz son giriş metodunu hatõrlar.
Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmõş olduğunuz son
giriş metodunu otomatik olarak seçer. 

Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre, desteklenen
giriş metotlarõ değişebilir.

Metni girin
1. İstediğiniz m
2. Alfanümerik

 

2 - 9 H
İs
a

1 - 6 S

<, > A
gi

+, - Ö
k
m

,Seç S

0 B
RTemizle K

b
G
ç



Metin girişi

® Stroke giriş
ibi her Çince karakterin girişini
lara bölmek ve ayõrmaktõr.
tediğinizde, istenilen karakteri
 tuşlara sõrayla basmalõsõnõz. Bu
iriş metodu Çince karakteri 5
õflandõrõr: özel stroke yanõnda

 eğik stroke ve baş aşağõ).
ke 5 temel stroke'dan birine
un yerine özel stroke kullanõn. 
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T9  giriş
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. 

Örnekler: "home" sözcüğü nasõl yazõlõr:
1. 4, 6, 6, 3 tuşlarõna basõn. Ekranda

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

Multi-tap giriş (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.
Örnek: "home" sözcüğü nasõl yazõlõr:
Basacağõnõz tuşlar, 4, 4 (GHI) 6, 6, 6

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

Stroke girişin prens
diziye göre parça
Karakteri girmek is
elde etmek için ilgili
telefondaki stroke g
temel stroke ile sõn
(yatay, dikey, sola
İhtiyacõnõz olan stro
denk gelmiyorsa bun

Tegic Euro. Pat. 
Baş. 0842463
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alar için (sadece Çin), LSeçenek
 ara veya IP ara (ikinci SIM) seçin.

numaranõzõ Ayarlar > Arama ayarlarõ >
sõ altõndan ayarlayabilirsiniz.
bitirmek için ) tuşuna basõn.

telefon rehberlerinizdeki bir kişiyi sayõ
 basarak arayabilirsiniz. Telefon
kişi eklemek için, bkz �Kişi ekle veya

24.
lõ arama numarasõ atamak için:
Genel > Hõzlõ arama'ya gidin.
ayõ açmak için ,Açõk tuşuna basõn.

ama yapmak için, daima hõzlõ
onksiyonunun etkin olduğundan
n. 
yarla içinde, konumlardan birini (2

eçin.
telefon rehberlerinizden bir kişi

işi aramak için önce ,Düzenle, daha
 - tuşuna arka arkaya basõn; Veya
tin kutusu içerisine kişi adõnõ girin (5
 kadar). 
Arama

3. Arama
Arama yapma

Boş ekrandayken
1. Telefon numarasõnõ girin.
2. Numarayõ çevirmek için (tuşuna basõn . 

İkinci SIM kartõ kullanarak arama yapmak için,
 L Seçenek > Ara (ikinci SIM) tuşuna basõn.

3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.
Uluslar arasõ aramalar için, 0 tuşuna uzun
basarak uluslararasõ arama ön eki "+" girin.

Telefon rehberini kullanma (bkz �Telefon 
Rehberi� sayfa 24)
1. Kişi listesini açmak için Kişiler > Kişileri

görüntüle'ye gidin.
2. Telefon rehberini seçmek için < veya >

tuşlarõna basõn ve kişi aramak için - tuşuna
tekrar tekrar basõn.  
Veya arama metin kutusu içerisine kişi adõnõ
girin (5 karaktere kadar).

3. Listeden bir kişi seçin ve seçilen numarayõ
aramak için ( tuşuna basõn. 
İkinci SIM kartõ kullanarak arama yapmak için,
 L Seçenek > Ara (ikinci SIM) tuşuna basõn.

IP aram
> Ara > IP
IP servis 
IP numara

4. Aramayõ 

Hõzlõ arama
Boş ekranda, 
tuşuna uzun
rehberlerine 
düzenle� sayfa
Kişiye özel hõz
1. Ayarlar > 
2. Hõzlõ aram

Hõzlõ ar
arama f
emin olu

3. Numara a
ila 9) s

4. Konuma 
atayõn: K
sonra da
arama me
karaktere



Arama

Arama cevaplama ve sonlandõrma - Mesajlaşma: Mesaj gönderme ve alma.
õ sessiz/sessiz kapalõ yapma.
ştirme (tuş sesi ile arama

ya sesli yapma
Seçenek seçin ve Sessiz

/Kapalõ yapõn. Eğer Sessiz
 devre dõşõ kalacaktõr.

arlama
i artõrmak veya azaltmak için +
asõn.

ama (Şebeke özelliği)
arak aynõ anda iki veya daha
debilirsiniz ve konferans arama
 özelliğin kullanõlabilirliği
boneliğinize bağlõdõr.

pma 
a veya bir aramayõ beklemeye

bir arama yapabilirsiniz.
arayõ girin (veya telefon

seçin) ve ( tuşuna basõn. İlk
lõnõr ve ikinci numara aranõr.
aki seçeneklere erişmek için
siniz:
õnda geçiş için.
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Arama geldiğinde, arayan kişi numarasõnõ gizlemeyi
seçmemişse numarasõ görüntülenebilir. Eğer
numara seçili telefon defterinde kayõtlõ ise, arayan
kişinin ismi görüntülenir.
� Aramayõ cevaplama: ( tuşuna basõn.
� Arama yönlendirme: LSeçenek tuşuna basõn

ve Yansõt seçin. Arama yönlendirmenizi (servis
aboneliğine bağlõdõr) Ayarlar > Arama ayarlarõ >
Arama yönlendirme altõndan yapabilirsiniz.

� Aramayõ Bitir: ) tuşuna basõn.
� Ürünle birlikte verilen tek tuşlu kulaklõğõ

kullanarak aramayõ cevaplamak veya sona
erdirmek için, bkz �Kulaklõk� sayfa 61.

Eğer telefon Toplantõ modundaysa gelen
aramalar için titreşir (bkz �Kullanõcõ Profili�
sayfa 47).

Arama sõrasõndaki seçenekler
Arama sõrasõnda , tuşuna basarak Ahizesiz veya
Ahizeli modu seçebilirsiniz. Aşağõdaki seçeneklere
erişmek için L Seçenekler tuşuna basõn:

- Beklet: Geçerli aramayõ beklemeye alõr. 
- Yeni arama: Yeni (ikinci) arama yapar.
- Kişiler: Kişi ekle veya görüntüle.

- Sessiz: Aramay
- DTMF etkinle

sistemi).
Aramayõ sessiz ve
Arama sõrasõnda, 
fonksiyonunu Açõk
seçerseniz, mikrofon

Kulaklõk sesini ay
Arama sõrasõnda, ses
veya - yan tuşlarõna b

Birden fazla ar
Telefonunuzu kullan
fazla aramayõ idare e
yapabilirsiniz. Bu
şebekenize ve/veya a

İkinci aramayõ ya
Aktif arama sõrasõnd
aldõğõnõzda ikinci 
Telefondayken num
rehberinden bir kişi 
arama beklemeye a
Daha sonra aşağõd
LSeçenek seçebilir
� Takas 2 arama aras
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nõn gelebilmesi için, Arama
tal edilmeli (bkz 50) ve Bekleyen
tirilmelidir (bkz 50).

 aramasõ yapma
 kart takõlõ olmadan, acil durum
 için R (SOS) tuşuna basabilirsiniz.
 kart takõlõyken, acil durum

boş modda girerek ( tuşuna

ndart acil durum numarasõ 112,
9�dur.
Arama

� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için.
� Aktar iki aramayõ bağlamak için. Aktarma

tamamlandõğõnda sizin bağlantõnõz kesilir.
� Tekini bitir katõlõmcõlardan birini konuşmadan

çõkarmak için.
� Tümünü bitir mevcut tüm aramalarõ bitirmek için.
� Kişiler kişileri eklemek veya görüntülemek için. 
� Mesaj mesaj göndermek veya almak için. 
� Sessiz mikrofonu devre dõşõ bõrakmak için.
� DTMF (tuş sesi ile arama sistemi).

İkinci aramayõ cevaplama
Bir görüşme esnasõnda ikinci bir arama gelirse,
telefon bip sesi çõkartõr ve ekranda gelen arama ile
ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

İkinci arama
Yönlendirme ip
Arama aktifleş

Acil durum
Telefonda SIM
aramasõ yapmak
Telefonda SIM
m,numarasõnõ 
basabilirsiniz.

Avrupa�da sta
İngiltere�de 99

( tuşuna 
basõn

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).

R veya )

tuşuna basõn
Aramayõ reddetmek için.

L Seçenek 
tuşuna basõn

Mevcut aramayõ bekletmek veya
sonlandõrmak ve gelen bir
aramayõ cevaplamak için
Cevapla, Aktifi tut, Aktifi Bitir'i
seçebilirsiniz.



Mesajlar

nci kart üzerinden, istenilen kişi
esaj göndermek için ,Gönder
kz �Telefon Rehberi� sayfa 24).

 kartta mevcuttur)
ile MMS (Multimedya Mesaj

labilir ve gönderebilirsiniz. MMS
r ve metin içeren mesajlar

nderirken, mesajõnõ görebilmesi
MS özellikli bir telefona sahip

MS oluşturmak ve göndermek
ilen adõmlarõ izleyin.

Kişi ekle, Yer Kişilerinizin isim ve telefon
aralarõnõ veya yer imi olarak

dettiğiniz web sitesi bilgisini
emeyi seçin (bkz �Web sitesi
imi� sayfa 31). 
ceden ayarlanmõş mesaj
emek için seçin. 
diğiniz giriş metodunu seçin.
16

4. Mesajlar

Mesaj oluştur

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

mesajõnõzõ yazõn. 
2. Aşağõdaki seçeneklere erişmek için L

Seçenekler tuşuna basõn:

3. Birinci veya iki
veya gruba m
tuşuna basõn (b

MMS
(sadece birinci SIM
Cep telefonunuz 
Servisi) mesajlarõ a
ile resimler, sesle
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gö
için alõcõnõn da M
olmasõ gereklidir. M
için aşağõda tarif ed

Taslak olarak 
kaydet

SMS mesajõ Taslaklar içine
kaydeder.

Nesne ekle Simge, animasyon veya ses dosyasõ
eklemeyi seçin.

imi ekle num
kay
ekl
eriş

Şablon Kullan Ön
ekl

Giriş metodu İste
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çeneğe erişmek için ,Bitti tuşuna

Yer imi olarak kaydettiğiniz web
sitesi bilgisini ekleyin (bkz
�Servisler� sayfa 31)
Geçerli MMS'e ön izleme yapõn.
MMS slaytlarõnõn görüntülenme
süresini ayarlayõn. Varsayõlan
değer 5 saniyedir.

Sadece MMS mesajõ gönderilir.

MMS mesajõ kaydedilir ve
gönderilir.

MMS Taslaklar içine kaydedilir.

MMS ön ayarlõ mesaj olarak
kaydedilir.

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

Çõkõş
Mesajlar

1. Mesajlar > Mesaj oluştur > MMS seçin. Seçmek
için + veya - tuşuna basõn:

2. İçeriği düzenle içinde, LSeçenek tuşuna basõn:

3. Sonraki se
basõn:

Alõcõ Alõcõnõn numarasõnõ veya E-posta
adresini girin.

Cc Mesajõn bir kopyasõnõ göndermek
istediğiniz diğer alõcõlarõn
numarasõnõ veya e-posta adresini
girin.

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

Konu MMS�in konusunu girin.

Bitti Düzenlemeyi bitirmek için seçin.
Resim ekle, Ses 
ekle, Video ekle

MMS içine resim, ses veya video
dosyasõ ekler.

Ek Ekle Mesajõnõza bir dosya (txt, jar vb)
ekleyin.

Önce slayt ekle, 
Sonra slayt ekle 

Slayt dizisini istenilen şekilde
ekler.

Yer imi metni 
ekle

Önizleme
Slayt Süresi

Sadece Gönder

Kaydet ve 
Gönder

Taslaklara 
kaydet

Şablon Olarak 
Kaydet

Gönderme 
Seçenekleri

Çõkõş



Mesajlar

Mesajlar için şablonlarõ kullan ya da ayrõ klasörler için
ir. 

en cevaplanõr.

eni diğer SIM kartõ kullanarak
 

sajõ SMS ile cevaplanõr.

en, Cc ve Bcc listelerindeki
õlar cevaplanõr.

eni arar

eni diğer SIM kartõ kullanarak

esaj iletilir.

esaj gönderilir.

esajõ düzenler ve gönderir.

MS mesajõnõ ön ayarlõ mesaj
aydeder.
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Hazõr mesajlarõ yeni mesaj olarak kullanabilirsiniz.
Şablonlar klasöründe 10 SMS ve 5 MMS mesaj
bulunmaktadõr. Ayrõca MMS mesajõnõ şablon olarak
da kaydedebilirsiniz. 
1. Şablonlar > SMS veya MMS seçin.
2. İstediğiniz şablonu seçin.
3. Onaylamak için ,Seç tuşuna basõn.

Hazõr mesajlar düzenleme ekranõnda belirir.

Mesajlarõnõzõ organize edin
Mesajlarõnõz telefonunuzun hafõzasõnda ve SIM
kartlarda aşağõdaki klasörlerde saklanõr:
Gelen kutusu: gelen mesajlar
Gönderilmiş: gönderilmiş mesajlar
Giden kutusu: gönderilmesi başarõsõz olmuş
mesajlar
Taslaklar: taslak olarak kaydedilmiş mesajlar

Mesaj bul
1. Bir klasöre girin, < veya > tuşuna basarak mesaj

konumunu seçin, telefon veya SIM kart. 
2. Mesaj listesine gitmek için - tuşuna basõn.
3. Bir mesaj seçmek için + veya - tuşuna basõn. 

Mesajlarõ yönet
Aşağõdaki seçeneklere erişmek için LSeçenek
tuşuna basõn:

SMS veya MMS 
seçenekler değişebil

Cevapla Gönder

Cevapla 
(ikinci SIM)

Gönder
cevapla.

SMS ile 
cevapla

MMS me

Tümünü 
Cevapla

Gönder
tüm alõc

Ara Gönder

Ara (ikinci 
SIM)

Gönder
arar.

İlet Seçilen m

Gönder Seçilen m

Düzenle Seçilen m

Şablon 
Olarak 
Kaydet

Seçilen M
olarak k
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 SMS ayarlarõ içinde,

Profil adõ: Güncel profilin adõnõ
düzenleyebilirsiniz.
SM adresi: Varsayõlan SMS
merkezinizi seçin. SIM kartõnõzda bu
hizmet kullanõlamõyorsa, SMS
merkezi numaranõzõ girmeniz
gerekecektir.
Geçerlilik süresi: Mesajõnõzõn SMS
merkezinde saklanacağõ sürenin
uzunluğunu seçersiniz. Bu alõcõ
şebekeye bağlõ değilken
kullanõşlõdõr (bu yüzden mesajõnõzõ o
anda alamõyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

Mesaj tipi: Gönderilen mesajlarõn
formatõnõ seçersiniz. Bu seçenek
şebekeye bağlõdõr.
Mesajlar

Mesaj ayarlarõnõzõ tanõmlayõn
Mesaj ayarlarõnõzdan bazõlarõ şebeke
operatörünüzün aboneliğe bağlõ hizmetlerine
dayalõdõr. Hesap ayarlarõ, genel ayarlar, sunucu
profili veya diğer ilgili konular için şebeke
operatörünüze danõşõn. 

Ayarlar > SMS >Detaylarõ 
kullan, 
Numara 
kullan, E-
posta adresi 
kullan, URL 
Kullan

Gönderenin veya mesajõn içindeki
numarayõ ya da e-posta adresini mesaj
göndermek, arama yapmak veya
telefon rehberine kaydetmek için alõr.
Web sitesine bağlanmak, yer imi
olarak kaydetmek için mesaj
içerisindeki URL�yi alõr.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü Sil Klasördeki tüm mesajlar silinir.

Gelişmiş Birinci SIM kartõnõz ile telefon
arasõndatüm veya seçilmiş mesajlarõ
kopyalar veya taşõr.

Özellikler Geçerli mesajõn dosya bilgisini
gösterir.

Profil ayarlarõ



Mesajlar

de,

MS,

eçenek tercih edilen aktarõm
unu ayarlamanõzõ sağlar. Tercih
n GPRS, Tercih Edilen GSM veya
ce GSM seçebilirsiniz. Daha
 bilgi için lütfen şebeke
atörünüze danõşõn.

eçenek SIM kart ve telefonda
nan mesajlarõn durumunu
rebilir.

şuna basarak Açõk veya Kapalõ
.
 Mesaj gönderilir ve
derilmiş klasörüne kaydedilir. 
lõ: Mesaj sadece gönderilir. 

turma modu, Resim yeniden
tlama ve Otomatik imza ve İmza
i ayarlar.

 göndermek için Geçerlilik
i, Teslim raporu, Okuma raporu,
lik, Slayt süresi ve İletim zamanõ
neklerini ayarlayabilirsiniz.
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Ayarlar > SMS > için

Oluştur Ayarlar > M

Ortak Ayar İletim raporu: Açõk olarak
ayarlandõğõnda, bu seçenek
SMS'inizin alõnõp alõnmadõğõ
konusunda sizi SMS ile bilgilendirir. 

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

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

Tercih Edilen 
Saklama 
(sadece 
birinci SIM 
kart için)

Mesajõnõzõn nerede saklanacağõnõ
seçin, SIM kartõnõz veya telefon.
Hafõza dolmadan önce, tüm
mesajlarõnõzõn seçilen konuma
kaydedilir. Hafõza durumunu
kontrol etmek için, Hafõza durumu
seçin.

Tercih edilen 
taşõyõcõ 
(sadece 
birinci SIM 
kart için)

Bu s
mod
Edile
Sade
fazla
oper

Hafõza
durumu

Bu s
sakla
göste

SMS otom. 
kaydet 

, tu
seçin
Açõk:
Gön
Kapa

Oluştur Oluş
boyu
içeriğ

Gönder MMS
süres
Önce
seçe
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larõ kur
labilir eposta profillerinden biri için
Düzenle seçeneklerini seçmenizi

osta hesabõ da oluşturabilirsiniz.
 şebeke operatörünüze danõşõn. 

in Eposta> Eposta yaz seçin. Adresi
), gizli kopya (Bcc), Konu ve Eklenti
ya), ve eposta içeriğini girin. E-
ayõ bitirdiğinizde aşağõdakilere
tuşuna basõn. Sonra Gönder, Gönder
ğa kaydet veya Kaydetmeden Çõk

lon kullanmak amacõyla, E-posta >
diğiniz şablonu seçin, LSeçenek

ostanõzõ düzenleyin veya oluşturun. 

sta yaz menüsünden eposta
çõktõğõnõz veya gönderimi

l ettiğiniz takdirde, epostanõn
meden silinecektir.

rme ve alma
efonunuzdan internete e-posta
 internetten telefonunuzda kurmuş
 kutunuza e-posta almanõzõ sağlar.
Mesajlar

E-posta 
(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

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

Bu menü, aynõ anda bir veya birden fazla alõcõya JPEG
resmi gibi bir ek ile eposta göndermenizi mümkün
kõlar. Bir kez alõndõktan sonra, mesajõnõz
iletilebilmekte ve ekleriniz uygun bir yazõlõm ile
görüntülenebilmektedir.

E-posta hesap
Bu menü, kullanõ
Etkinleştir, veya 
sağlar. Yeni Ep
Hesap bilgisi için

Eposta yaz
Eposta yazmak iç
(Kime), kopya (Cc
(en fazla 3 dos
postanõzõ yazm
erişmek için Bitti 
ve kaydet, Tasla
seçebilirsiniz.
E-postanõzda şab
Şablon seçin. İste
tuşuna basarak p

E-posta > Epo
gönderilmeden 
yapõlõrken ipta
içeriği kaydedil

Eposta gönde
Bu menü tel
göndermenizi ve
olduğunuz posta

Al MMS almak için Asõl şebeke, Dolaşõm,
Okuma raporu ve Teslim raporu
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarõnõ filtre
etmek istediğiniz kişiler için İsimsiz
ve Reklam seçeneklerini ayarlayõn.

Sunucu Profili Şebeke yapõlandõrmasõ ayarlanõr. Daha
fazla bilgi için lütfen şebeke
sağlayõcõnõzla temasa geçin.

Hafõza
durumu

MMS hafõza durumu görüntülenir.



Mesajlar

kreter sunucu numarasõnõ
 postalarõnõzõ dinlemenizi sağlar.
eke operatörünüze danõşõn.
 seçin. Sesli posta sunucunuzun
ek için , tuşuna basõn ve sesli

çin L Ara tuşuna basõn.

ilen epostayõ başka birine
.

 postayõ al. 

nmamõş mesajlarõ gösterir.

cek mesajlarõ gösterir.

cek Epostayõ işaretleyin
eti kaldõrmak için bu seçeneği
ar seçin). Eposta menüsünden
ğõnõzda, seçilen öğe(ler)i
sta sunucusundan silmek
ip istemediğiniz onaylamanõz
 edilir.
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Her seferde sadece bir dosya (JPEG, MID, JAR,
TXT, MP3) veya bir ses ekleyebilirsiniz.

E-postalarõnõzõ organize edin
Bu telefonda, mesajlarõnõz aşağõdaki klasörlerde
saklanõr:
Gelen kutusu: gelen e-postalar
Gönderilmemiş: gönderimi başarõsõz e-postalar
Gönderilmiş: gönderilmiş e-postalar
Taslaklar: Taslak olarak kaydedilmiş e-postalar
Bir klasöre girin ve istediğiniz mesajõ seçin.
Aşağõdaki seçeneklere erişmek için LSeçenek
tuşuna basõn:

Sesli Posta 
Bu menü telese
ayarlamanõzõ ve sesli
Hesap bilgisi için şeb
Sesli posta kutusunu
numarasõnõ düzenlem
postalarõnõzõ almak i

Cevapla Gönderenler cevaplanõr. 

İçerik 
Olmadan 
Cevapla

Eposta geçmişi olmadan göndereni
cevaplamak.

Tümünü 
Cevapla

Eposta geçmişi ile bütün
gönderenleri cevaplar. 

İçerik 
Olmadan 
Tümünü 
Cevapla

Eposta geçmişi olmadan bütün
gönderenleri cevaplar.

İlet İndir
iletir

Seçenekleri al Tüm

Okunmadõ 
işaretle

Oku

Silindi olarak 
işaretle

Siline

Sil Siline
(işar
tekr
çõktõ
epo
istey
talep
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Mesajlar

Yayõn Mesajlarõ
(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Yayõn mesajlarõ, bir mobil telefon kullanõcõ grubuna
gönderilen genel mesajlardõr. Bu mesajlar kodlu
kanallar üzerinden yayõnlanõr. Genelde, bir yayõn
kanalõ tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal
numaralarõnõn listesini almak ve yayõn bilgilerini
edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantõ kurun.

Yayõn mesajlarõ için ayarlarõ tanõmlayõn
Yayõn mesajlarõ içinde, 

Alma Modu Alõş modunu açõk veya kapalõ
yapmak için , tuşuna basõn.

Mesaj Oku Alõnan yayõn mesajlarõ olduğunda
mesajlarõ oku. 

Diller Alõnacak yayõn mesajlarõ için dili
ayarlar. 

Kanal ayarlarõ Yayõn mesajlarõ için kanalõ
tanõmlayõn 



Telefon Rehberi

Cep numarasõ: Cep numarasõnõ girin. 

üntüle'ye gidin. < veya > tuşuna
seçin. - tuşuna basarak Akõllõ

indeki kişi listesine gidin.
eklemek için,
i seçin. ,Görüntüle tuşuna
ek > Detay ekle tuşuna basõn.
ri seçin, ve , tuşuna basõn.
kişi resmi seçerken < veya >

irince girişleri kaydedin.

n arama geldiğinde, SIM
tiğiniz zil tonu kişi için
le değişebilir. 

erlerine kişi ekle
iler > Birinci SIM veya ikinci SIM

e için, bkz Adõm 2 �Akõllõ
ine kişi ekle�

ntüle'ye gidin. 
i seçin (bkz "Kişi bulma").
na basõn.
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5. Telefon Rehberi

Kişiler mevcut üç telefon rehberinden birinde
saklanõr: SIM telefon rehberi (SIM kartlarõnõzda
bulunur, saklayabileceğiniz numaralarõn sayõsõ kartõn
kapasitesi ile sõnõrlõdõr) veya Akõllõ Telefon Rehberi
(telefonunuzda bulunur, 1000 isme kadar kayõt
imkanõ sağlar). Yeni kişiler sadece seçmiş olduğunuz
telefon rehberine eklenirler.

Kişi ekle veya düzenle

Akõllõ Telefon Rehberine kişi ekle
Akõllõ Telefon Rehberindeki kişiler için, ev numarasõ,
ofis numarasõ gibi detaylõ bilgiler ve kişi resmi, zil
tonu gibi diğer tanõmlayõcõ özellikler ekleyebilirsiniz. 
1. Kişiler > Yeni kişiler > Telefona'ya gidin. 

Ad: Düzenleme ekranõna gitmek için
,Düzenle'ye basõn. Giriş metotlarõnõ seçmek
için, # tuşuna arka arkaya basõn; T9 girişi
açmak veya kapatmak için * tuşuna basõn.
Gerektiğinde giriş modundan çõkmak için
RGeri tuşuna basõn. İsmi kaydetmek için ,
Bitti�ye basõn. 

Girişi kaydet.
2. Kişiler > Kişi gör

basarak Telefon 
Telefon Rehber

3. Bir kişiye detay 
İstediğiniz kişiy
basõn. LSeçen
İstediğiniz öğele
Zil tonu veya 
tuşuna basõn.

4. Düzenlemeyi bit

Bu tür bir kişide
karrtõnõz için seç
seçtiğiniz zil tonu i

SIM telefon rehb
1. Kişiler > Yeni kiş

gidin.
2. Bilgi düzenlem

Telefon Rehber

Kişi düzenle
1. Kişiler > Kişi görü
2. İstediğiniz kişiy

,Görüntüle tuşu
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t
üç telefon rehberi arasõnda

veya taşõyabilirsiniz. Ayrõca,
rkadaşlar, İş ve diğerleri olarak
Farklõ gruplar için, farklõ zil tonlarõ
tanõmlama için kişi resimleri
 gruba mesaj gönderebilirsiniz. 

 kopyalama veya taşõma
örüntüle'ye gidin.
tüle ekranõnda, istediğiniz kişiyi
işi bulma").
lefona kopyala veya Birinci SIM�e
(ikinci SIM2), veya Taşõ > Telefona
inci SIM�e taşõ veya (ikinci SIM)

Seçenekler tuşuna basõn.

pyalama veya taşõma
iş'e gidin.
 tuşuna basarak Tümünü kopyala
 taşõ seçin. İstediğiniz seçeneği

iş> Sil'e gidin. 
a kişi silmek için istediğiniz
 (varsayõlan şifre 000). 
Telefon Rehberi

3. İsim ve telefon numarasõnõ düzenlemek için
,Düzenle tuşuna basõn.

Kişi bulma
1. Kişiler > Kişi bul'a gidin. 
2. Kişinin adõnõn tamamõnõ veya bir bölümünü

girin. Giriş metodu seçmek için # tuşuna
arka arkaya basõn. 

3. Kişiyi tüm telefon rehberlerinde aramak için
,Arama tuşuna basõn.
Gerekirse önce giriş modundan çõkmak için
LGeri tuşuna basõn.

Ayrõca şunu yapabilirsiniz
1. Kişiler > Kişi görüntüle�ye gidin.
2. Telefon rehberi seçmek için < veya > tuşuna

basõn -.
3. Kişi adõnõ girin (5 karaktere kadar). Giriş

metodu seçmek için # tuşuna arka arkaya
basõn.

4. Başka bir kişi aramak için LGeri tuşuna
basarak kişi listesine dönün. LGeri tuşuna
tekrar basarak telefon rehberi seçin. Adõm 2
ve 3�ü tekrarlayõn. 

Kişileri yöne
Kişi girişlerinizi 
kopyalayabilir 
kişilerinizi Aile, A
gruplayabilirsiniz. 
kullanabilirsiniz, 
kullanabilirsiniz ve

Belirli bir kişiyi
1. Kişiler > Kişi g
2. Kişileri görün

seçin (bkz "K
3. Kopyala > Te

kopyala veya 
Taşõ veya Bir
seçmek için L

Tüm kişileri ko
1. Kişiler > Gelişm
2. + veya - ve ,

veya Tümünü
seçin. 

Kişileri sil
1. Kişiler > Gelişm
2. Telefon vey

seçeneği seçin



Telefon Rehberi

Kişileri Akõllõ Telefon rehberinde 

oluşturun
ekli olduğunda kişi bilgilerini
lirsiniz. 

run 
 > vKartõm > Kartõmõ düzenle'ye

ri seçin. Düzenlemek için ,

ek için, �Akõllõ Telefon
kle� altõndaki Adõm 2'ye bakõn.

derme
iş > vKartõm > Kartõmõ gönder'e

neklerinizi seçin. 

nderme sadece birinci SIM

Servis Bu hizmet şebeke sağlayõcõnõz
ndan sağlanõr. Bu fonksiyon
nda daha fazla bilgi için lütfen
e operatörünüzle görüşün.

üzenle tuşuna basarak acil
 telefon numaranõzõ değiştirin.
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gruplama
1. Kişiler > Arama gruplarõ'na gidin.
2. Grup seçin. Grubu yeniden adlandõrabilir, zil

sesi ve kişi resmi seçebilir ve kişileri Üye
Listesi'ne ekleyebilirsiniz. 

3. Girişlerinizi kaydetmek için , Bitti tuşuna
basõn.

Eğer grup üyelerinden birinden arama gelirse
grup için seçilen zil tonu çalar. Bu tür bir
üyeden arama geldiğinde, grubunuz için
seçtiğiniz zil tonu gruptaki üye için seçtiğiniz zil
tonu ile değişebilir. 

Özel numara
Bu menü, kendi numaralarõnõz, servis numaralarõ ve
acil durum numaralarõ gibi yararlõ numaralarõn
listesini saklamanõzõ sağlar.

İsim kartõnõzõ 
İsim kartõ ile ger
kolaylõkla gönderebi

İsim kartõ oluştu
1. Kişiler > Gelişmiş

gidin.
2. İstediğiniz öğele

tuşuna basõn.
3. Bilgi düzenlem

Rehberine kişi e

İsim kartõnõzõ gön
1. Kişiler > Gelişm

gidin.
2. Gönderme seçe

vKart alma ve gö
kartta mevcuttur.

Seçenekler Tanõm

Numaram Kendi telefon numaranõzõ
düzenlemek için Seçenek > Düzenle
tuşuna basõn.

numarasõ tarafõ
hakkõ
şebek

SOS LD
durum
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 görev için, Araçlar > Yapõlacak
LSeçenek içinden şunlarõ

iz:

larmõ belirlenen saatte bir kez,
ergün, haftalõk olarak veya aylõk
larak tekrarlamak için < veya >

uşuna basõn. 
larmõ belirli günlerde tekrarlamak

çin, < veya > tuşuna basõn Günler, -
e < veya > ile haftaiçi veya haftasonu
ünleri seçin ve alarmõ belirli bir
ünde açmak ya da kapatmak için

 tuşuna basõn. 

evcut görevi düzenler.

eçilen görevi siler.

yarlanan saatleri geçmiş tüm
örevleri siler.

üm görevleri siler.

örevi mesaj olarak gönderir.
vTakvim alma ve gönderme sadece
irinci SIM kartta mevcuttur.)
Araçlar

6. Araçlar

İş ajandanõzõ kullanõn
Yapõlacak işlerinizi telefonunuza ekleyebilirsiniz. Bu
tür yapõlacak işler takvimde işaretlenir. Takviminizi
her zaman kontrol edebilir ve istediğiniz şekilde
hatõrlatma yapabilirsiniz.

Yapõlacak listesini oluşturun
1. Araçlar > Yapõlacak Listesi içinde, ,Ekle veya

LSeçenek > Ekle tuşuna basarak görev
ekleyin. 
Araçlar > Takvim içinden de görev
ekleyebilirsiniz: takvimden tarihi seçin,
LSeçenek > Görev ekle tuşuna basõn.

2. Görev ayarlarken, tarih ve saati belirtin.
3. Hatõrlatmalar için aşağõdakileri yapõn:

4. Mevcut bir
Listesi > 
yapabilirsin

Not Görev hakkõnda not ekleyin. 

Alarm Alarmõ açmak için < veya > tuşuna bir
kez veya daha fazla basõn, belirlenen
süreden 5,15 veya 30 dakika önce
çalmasõnõ ayarlayõn veya alarmõ
kapatõn. 

Tekrarla A
h
o
t
A
i
v
g
g
L

Düzenle M

Sil S

Sona Ermiş 
Tüm 
Görevleri Sil

A
g

Tümünü Sil T

vTakvim 
Gönder

G
(
b



Araçlar

Takviminizi kontrol edin Ses seçenekleri: Alarm tonu seçin: Zil veya FM

larak zil sesi kullanmak için, -

Seçenek basarak zil tonu seçin;
arak FM radyo kullanmak için, -
daha sonra LSeçenek tuşuna
Listesi içinden ayarlõ bir istasyon
Manuel Giriş içine bir radyo

aralõğõ seçin: Varsayõlan (5 dakika)
ka.

k FM radyo kullanacaksanõz
m saatinde ayarlõ istasyonun
an emin olun. 

k için,
aatinde, alarmõnõz çalar veya FM
ar. 
rm durur. Alarm için tekrar
iz (bkz �Alarm ayarlama�),
rar çalacaktõr. 
lanan Snooze aralõğõndan sonra
Üç kez Snooze seçebilirsiniz. 
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Yapõlacaklar listesini oluşturduktan sonra,
takviminizi dün, hafta ve ay görünümlerinde kontrol
edin. Araçlar > Takvim içinde, LSeçenek veya
,Görüntüle tuşuna basõn. 
Yapõlacaklar listenizi farklõ takvim görünümlerinde
de oluşturabilirsiniz.

İş yardõmcõnõzõ kullanõn
Bu özellikler size rahatlõk sağlar.

Alarm 
En fazla beş alarm ayarlayabilirsiniz. 
Alarm ayarlamak için, 
1. Saatiniz doğru şekilde ayarlanmõş olduğundan

emin olun (bkz �Saati ayarla� sayfa 9).
2. Araçlar > Alarm'a gidin.

Alarm listesi ekranõ belirir.
3. Bir alarm seçin ve alarm ayar ekranõna girmek

için ,Düzenle tuşuna basõn.
Açõk veya Kapalõ: Alarmõ açmak veya kapatmak
için < veya > tuşuna basõn.
00:00: Alarm saatini ayarlayõn.
Tekrarla: Alarmõ bir kez, hergün, veya haftaiçi ya
da haftasonu günlerden biri veya bazõlarõ için
tekrarla.

radyo.
Alarm tonu o
tuşuna, sonra L
Alarm tonu ol
tuşuna basõn, 
basarak Kanal 
seçin ya da 
frekansõ girin.
Snooze: Alarm 
veya 1-10 daki

Alarm tonu olara
ayarladõğõnõz alar
yayõnda olduğund

Alarm kullanma
Ayarlanmõş alarm s
radyo çalmaya başl
Durdur seçin: Ala
modunu seçtiysen
ayarlanan saatte tek
Snooze seçin: Ayar
alarm tekrar çalar. 
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 veya tur zamanõ için RAra veya
basõn.
 zaman veya tur zamanõ belirir.
 için ,Durdur'a basõn. 
dõnõ kaydetmek veya iptal etmek
ri tuşuna basõn.
ek için ,Devam'a basõn.
 için LSõfõrla'ya basõn. 

si: 
takõmõnõ kullanarak sayõlarõ girin.
in �+�, �-�, �/�, �x� veya "=" seçmek
<, > veya ,Tamam tuşuna basõn.
irmek için * tuşuna basõn. 
rücü: 
ryal birimler arasõnda dönüştürme

nüştürücü: 
ağlõ olarak farklõ para birimleri
m yapar.

sinin sonucu sadece bilgilendirme
lama hassasiyeti 10 ondalõk
0ncu basamaktan sonrasõ bir
çin yuvarlanmaktadõr.
Araçlar

Çalar saat telefonunuz kapalõ da olsa, veya
Sessiz ya da Toplantõ modunda da olsa çalar (bkz
�Kullanõcõ Profili� sayfa 47)

Gösterilen saati değiştirme
Bir saat diliminden diğerine seyahat ettikçe, yerel
saat ayarlarõnõzõ değiştirmeniz gerekebilir.
1. Bulunduğunuz ülkenin saatini korumak için,

gerekli olduğu takdirde yabancõ saate geçin:
Ayarlar > Genel > Saat ve tarih > Uluslararasõ
saat > Yerel/yabancõ değiştir seçin. ,Değiştir
tuşuna basõn.

2. Yerel ayarõnõzõ seçmek için Araçlar > Dünya
saati 'ne gidin:
Saat dilimi seçmek için < veya > tuşuna arka
arkaya basõn. LSeçenek tuşuna basõn, ,

tuşuna basarak Yaz saati açõk veya kapalõ seçin. 
Boş ekranda yerel saat değiştirilir. 

Kronometre
1. Tipik Kronometre'ye gidin. Seçebilecekleriniz:

2. Başlatmak için ,Başlat'a basõn.

3. Ara zaman
Tur tuşuna 
Ekranda ara

4. Durdurmak
5. Zaman kay

için RGe
Devam etm
İptal etmek

Diğerleri
Hesap makine
Nümerik tuş 
Hesaplamanõz iç
amacõyla +, -, 
Ondalõk nokta g
Birim dönüştü
Metrik ve impe
yapar.
Para birimi dö
Kur oranõna b
arasõnda dönüşü

Hesap makine
içindir. Hesap
basamaktõr. 1
sonraki işlem i

Ara Zaman Ara zamanõ manuel olarak
istediğiniz şekilde belirleyin. 

Tur Zamanõ Her tur için süre.



Araçlar

STK
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(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Bu menüdeki özelliklerin kullanõlabilirliği SIM
kartõnõzõn STK destekli olup olmamasõna bağlõdõr.
Eğer SIM kartõnõzda STK fonksiyonlarõ varsa, STK
menüsü ekranda görüntülenir.
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7. Servisler

Bu fonksiyonu Internette gezinmek için
kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabõ bilgileri
ve WAP ayarlarõ için şebeke operatörünüzle
görüşün. 
Eğer servis için SIM kartlarõnõzdan biriyle abone
olduysanõz, bu SIM kartõ birinci SIM kart olarak
kullanõn. 

Tarayõcõnõzõ yönetin
Servisler > WAP > Ayarlar içinde,
Profil düzenle: Internet erişim ayarlarõnõzõ tanõmlayõn
veya seçin.
Tarayõcõ seçenekleri: Erişim denemesi için zamanõ
tanõmlayõn, web sayfalarõnda resim gösterip
göstermemeyi seçin. 
Önbellek temizle, Çerezleri temizle: Tarayõcõ geçmişini
ve çerezleri temizler.

Web sitesi erişimi
Web sitelerine farklõ şekillerde erişebilirsiniz:
WAP > Anasayfa: Bir web sayfasõnõ anasayfanõz olarak
kaydedin.

WAP > Adres gir: Web sitesi adresi girin.
WAP > Yer imleri: Bir web sitesini yer imi olarak
kaydedin. Bu şekilde, sõk kullandõğõnõz web sitelerini
kaydederek hõzlõ şekilde erişebilir ve mesajlarõnõzda
bunlarõ iletebilirsiniz (bkz �Mesaj oluştur� sayfa 16).
WAP > Son gezilen sayfalar: Daha önce gezdiğiniz bir
web sitesine erişir.
WAP > Çevrimdõşõ sayfalar: Kaydettiğiniz web
sayfalarõna erişir. 

Push mesajlarõ etkinleştirme/devre 
dõşõ bõrakma
WAP push mesajlarõ URL içeren özel
biçimlendirilmiş SMS mesajlarõdõr. Böyle bir URL ile
WAP tarayõcõ veya telefonunuz ile bir web sitesi
adresine bağlanabilirsiniz. 

Push mesajlarõ ayarla
Push mesajlarõ ayarlamak için Tarayõcõ > Ayarlar >
Servis mesaj ayarlarõ tuşuna basõn.

Push mesajlarõ kontrol et
Push mesajlarõ kontrol etmek için Tarayõcõ > Servis
Gelen Kutusu tuşuna basõn.



Multimedya

320 x 240 seçin. Eğer başka bir çözünürlük
iniz tam ekran olarak

örüntüleme
larõ resim görüntüleyici ile
yebilirsiniz. 
görüntüleyici'ye gidin. Çektiğiniz
lenir. Gözatma ve düzenleme
k için LSeçenek tuşuna basõn.
erken resme yaklaşmak veya
 ses tuşuna basõn ve , tuşu ile

esmi olarak kullanmak için,
Seçenek > Kullan > Telefon

basõn. (bkz �Akõllõ Telefon
 sayfa 24)
sim çekmeden önce mümkünse
uvar kağõdõ olarak ayarlayõn:
ra�ya gidin LSeçenek > Resim
yutu�na basõn ve Duvar kağõdõ
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8. Multimedya

Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (en fazla 3,0
Mega piksel) ve kõsa videolar kaydetmenize yarayan
bir dijital kameraya sahiptir. 

Fotoğraf çekin
Boş ekranda kamera tuşuna uzun basõn veya
Multimedya > Kamera�ya gidin, 
� Netlemek için kamera tuşuna hafifçe basõn. Mavi

bir kare belirir. Otomatik netleme tamamlanana
kadar kamera tuşuana basõn ve fotoğrafõ çekin.

� Parlaklõğõ azaltmak veya artõrmak için < ya da >

tuşuna basõn.
� Yakõnlaştõrmak veya uzaklaştõrmak için + ya da -

tuşuna basõn (duvar kağõdõ boyutunda veya 320 x
240).

� İstediğiniz fotoğraf ayarlarõnõ, kayõt konumunu
seçmek için, LSeçenek tuşuna basõn; varsayõlan
ayarlara dönmek için, Varsayõlanlarõ yükle seçin.
Seçimleriniz ekranda simge olarak gösterilecektir. 

� Kişi resmi veya duvar kağõdõ olarak fotoğraf
çekmeden önce, LSeçenek > Resim ayarlarõ >
Resim boyutu tuşuna basõn ve Duvar kağõdõ veya

seçerseniz resm
görüntülenmez. 

Fotoğraflarõ g
Çektiğiniz fotoğraf
izleyebilir ve düzenle
Multimedya > Resim 
fotoğraflar görüntü
seçeneklerini seçme
Bir resim görüntül
uzaklaşmak için yan
resmi döndürün. 
Bir fotoğrafõ kişi r
fotoğrafõ seçin, L

rehberine tuşuna 
Rehberine kişi ekle�
Kişi resmi için bir re
Resim boyutu�nu D
Multimedya > Kame
ayarlarõ > Resim bo
seçin.
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smek için Klip görüntüsü seçin.
blüm kesme" "Fotoğrafa ekleme
a" Adõm 2)
toğraflarõ seçmek için Adõm 2 ve
õn.
tuşuna basõn ve Farklõ kaydet seçin:
ayõt konumunu seçin ve fotoğrafõ
için bir klasör seçmek amacõyla ,
 isim verin ve fotoğrafõ kaydedin.

eo kaydedici içinde,
aşlatmak veya duraklatmak için ,

ak için R tuşuna basõn.
ak veya uzaklaşmak için yan ses
76 x 144 resim boyutu için)
eo kaydedici ayarlarõnõ, video
õnõ ve kayõt konumunu seçmek için
õn; varsayõlan ayarlara dönmek için
kle seçin.
mak veya artõrmak için + ya da -

 veya uzaklaştõrmak için yan ses
 - basõn.
Multimedya

Fotoğraflarõ düzenleme
MMS ile göndermeden veya başka bir amaç için
kaydetmeden önce fotoğraflarõnõzõ
düzenleyebilirsiniz. 

Fotoğrafa ekleme veya çõkartma
1. Multimedya > Fotoğraf editörü > Fotoğraf

sanatçõsõ'na gidin ve Dosyalarõm > Telefon ya da
Hafõza kartõ > Resim içinden istediğiniz
fotoğrafõ seçin.

2. Efekt, içerik veya değişiklik eklemek
için,
Otomatik yeniden boyut seçin, LSeçenek tuşuna
basõn, istediğiniz ekleme veya değişikliği seçin;
Bir kõsmõnõ kesmek için, 
Ana LCD kesme seçin, +, -, <, > tuşlarõna basarak
istediğiniz kesimi seçin ve , tuşuna basarak
seçimi onaylayõn.

Fotoğraflarõ birleştirme
2, 4 veya 9 fotoğraftan bir fotoğraf yapabilirsiniz. 
1. Multimedya > Fotoğraf editörü > Resim döşe

içinden, istediğiniz seçeneği seçin.
2. LSeç tuşuna basarak Dosyalarõm > Telefon

veya Hafõza kartõ > Resim içinden bir fotoğraf
seçin.

3. Fotoğrafõ ke
(Bkz. "Bir 
veya çõkartm

4. İstediğiniz fo
3'ü tekrarlay

5. LSeçenek 
İstediğiniz k
kaydetmek 
tuşuna basõn

Video kaydõ
Multimedya > Vid
� Video kaydõnõ b

tuşuna basõn. 
� Kaydõ durdurm
� Resme yaklaşm

tuşuna basõn (1
� İstediğiniz vid

dosyasõ ayarlar
L tuşuna bas
Varsayõlanlarõ yü

� Parlaklõğõ azalt
tuşuna basõn.

� Yakõnlaştõrmak
tuşlarõna + veya



Multimedya

Video klip oynatma
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Videolarõnõz Dosyalarõm > Telefon veya Hafõza kartõ >
Video içine kaydedilir. 
1. Multimedya > Video oynatõcõ'ya gidin.
2. İstediğiniz video dosyasõnõ seçin. Oynatmayõ

başlatmak veya duraklatmak için ,Yürüt
tuşuna basõn. 
Tam ekrandayken, fonksiyonel menüleri
görüntülemek için R tuşuna basõn. 
Geri veya ileri aramak için < veya > tuşuna
uzun basõn.
Sesi ayarlamak için yan ses tuşlarõna + veya -
basõn.
Oynatmayõ durdurmak için R tuşuna basõn. 

Video ayarõnõzõ seçmek için
Video oynatma ekranõnda, L tuşuna basõn ve
Video ayarlarõ seçin.
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malarõnõ (güvenilir olmayan üçüncü
azõlõmlar) telefonunuzda çalõştõrmak
õnõ değiştirmeniz gerekebilir. 
Oyunlar > Java içerisinden açõlacak
seçin. 
ler > Ayarlar tuşuna basarak
çeneği seçin:

Şebeke erişim izni

MIDlet'i çalõştõrma izni
otomatik

Gönderme ve alma izni
mesajlar

Fotoğraf çekme veya ses/video
kaydetme izni

 Kişiler ve takvim girişleri gibi
size ait verileri okuma izni

 Verilerinizi yazma izni

Bluetooth gibi yerel
bağlanabilirlik izni
bağlanabilirlik.
Eğlence ve Oyunlar

9. Eğlence ve Oyunlar

Java
Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede
Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke
üzerinden indirilebilir.
Java ilk kez çalõştõrõldõğõnda, Java yüklenmesinin ve
yapõlandõrõlmasõnõn biraz zaman alacağõ bir mesaj ile
size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

Java oyunlarõ ve uygulamalarõnõ kurma
Java oyunlarõnõ ve uygulamalarõnõ internetten WAP
ile telefonunuza indirebilir veya ürünle birlikte
verilen USB kablosunu kullanarak PC'den
kurabilirsiniz. 
Servisler için şebeke operatörünüze danõşõn. 
USB veri kablosu ile oyun yüklerken program
dosyalarõnõn .jar ve .jad dosyalarõ ile aynõ klasör
altõnda olduğundan emin olun.

Java oyunlarõ ve uygulamalarõnõ yürütme
Telefonunuz, bazõ Java oyunlarõ ve uygulamalarõ
yüklü olarak gönderilir. Dilediğiniz programõ seçin
ve başlatmak için ,Çalõştõr üzerine tõklayõn. 

Bazõ Java uygula
taraf kaynaklõ y
için Java ayarlar
1. Eğlence ve 

uygulamayõ 
2. LSeçenek

gereken se

Şebeke erişimi

Otomatik 
başlatma

Mesajlaşma

Multimedya

Kullanõcõ verisini
oku

Kullanõcõ verisini
yaz

Yerel 
bağlanabilirlik



Eğlence ve Oyunlar

Java ayarlarõ
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Java yüklendikten sonra, aşağõdaki ayarlar ile devam
edebilirsiniz:

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

Oyun Ayarlarõ
Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini
açmanõzõ ve kapatmanõzõ sağlar.
Arka Plan Müzik, Ses Efektleri veya Oyun Titreşimi
seçeneklerini seçin, ardõndan </> tuşuna basarak Açõk
veya Kapalõ seçeneğini seçin ve onaylamak için ,
tuşuna basõn.

Java Ses Ses seviyesini ayarlamanõzõ sağlar.

Java titreşimi Otomatik Java çalõştõrmayõ Açõk
veya Kapalõ olarak ayarlamanõza izin
verir. 

Java şebeke Java şebekenizi seçmenize izin
verir.

Yõğõn Boyutu İzin verilen minimum Java hafõza
boyutunu görüntüler.
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nunuza müzik aktarma 
PC�ye sağlanmõş olan USB veri

kullanõn. Telefonunuzda Yõğõn
eçin. 
alarõnõ PC'den telefon veya hafõza
Ses klasörüne kopyalayõn. (bkz

kart takma (hafõõza kartõ) sayfa 9)
zu PC'den güvenli bir şekilde ayõrõn
depolama aygõtõ). 
zda, Müzik > Müzik çalar > Ayarlar
eri yenile'ye gidin.
 dosyalarõ telefonunuza aktarõlõr.
 
 iki klasörde organize edilir.
unuzdaki tüm şarkõlar.
ar sanatçõya göre sõralanõr.
rõnõ çalma

istediğiniz şarkõyõ seçin. 
arkõnõn başõndan başlar. Yürütme
dosya bilgisi ve seçilen yürütme
terilir.
arlarõnõzõ seçmek için, 
 > Çalma modu tuşuna basõn:
rla: Geçerli dosyayõ tekrarlayarak

krarla: Klasördeki tüm dosyalarõ
ak çalar. 
Müzik

10. Müzik

Müzik
Telefonun veya hafõza kartõnõn Ses klasörüne MP3,
WMA, AAC ve WAV müzik dosyalarõ kaydedin.
Telefonunuzda müzik çalabilirsiniz.

Müzik kitaplõğõnõzõ oluşturun 
PC'nizde müzik dosyalarõ oluşturun
1. PC'de Windows Media Player (veya diğer

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

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

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

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

İşlemler müzik yönetim yazõlõmõna veya
Windows Media Player sürümüne göre farklõlõk
gösterebilir. Yazõlõmõn yardõm dosyasõna bakõn.

PC'den telefo
1. Telefonu 

kablosunu 
depolama s

2. Müzik dosy
kartõndaki 
"Micro-SD 

3. Telefonunu
(USB yõğõn 

4. Telefonunu
> Tüm listel
Tüm müzik

Müzik çalma
Müzik dosyalarõ
Parçalar: telefon
Sanatçõlar: şarkõl
Müzik dosyala
1. Klasörden 

Yürütme ş
ekranõnda 
ayarlarõ gös

2. Yürütme ay
LSeçenek
Birini tekra
çalar.
Tümünü Te
tekrarlayar



Müzik

Karõştõr ve tekrarla: Klasördeki müzik Müzik çalardan çõktõktan sonra müzik 
tmek için, 
 > Ayarlar > Arka planda müzik'e
a Her zaman seçin. 

turma
şarkõlar için 10 taneye kadar
turabilirsiniz. Çaldõğõnõz son
 Son çalõnan'a kaydedilir.
larõ seçin.
ek için LSeçenek > Çalma
basõn 
iniz çalma listesini seçin. 
 oluşturulur. 

rma
kõ ekleyebilir istediğinizde bunu
ayabilirsiniz. 
 LSeçenek > Zil tonu listesin

olarak ayarlamak için, Profiller'e
izi seçin (Uçak modu ve Sessiz
ez). İstediğiniz şarkõyõ seçmek

k > Zil tonu'na basõn. Profile
fili uygulama�).
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dosyalarõnõ rasgele tekrarlar.
Karõştõr: Klasördeki müzik dosyalarõnõ rasgele
çalar.
Şarkõlarõnõz için uygun ses ayarlarõnõ seçmek
amacõyla LSeçenek > Ekolayzõr tuşuna basõn.

3. Yürütme ekranõna geri dönmek için, RGeri
tuşuna basõn. Veya Müzik ekranõnda Şimdi
çalõyor seçin. 
Yürütme sõrasõnda (yürütme ekranõnda)

çalmaya devam e
Müzik > Müzik çalar
gidin ve Önce sor vey

Çalma listesi oluş
Çalmak istediğiniz 
çalma listesi oluş
şarkõlar Müzik çalar >
1. İstediğiniz şarkõ
2. Şarkõlarõ eklem

listesine ekle 'ye 
3. Şarkõlarõ eklediğ

Bir çalma listesi

Zil tonlarõ oluştu
Zil tonu listenize şar
zil tonu olarak ayarl
1. Bir şarkõ seçin,

ekle'ye basõn.
2. Şarkõyõ zil tonu 

gidin ve istediğin
mod değiştirilem
için LSeçene
uygula (�Bir pro

< veya > Bir şarkõ seçmek için arka arkaya
basõn

< veya > Bir şarkõ içindeki bölümü seçmek
için uzun basõn

+ Ses ayarlarõnõ seçmek için arka
arkaya basõn

Yan ses tuşlarõ ses ayarlar

, Yürütmeyi duraklat ve devam ettir

- Yürütmeyi durdur

) Boş ekrana git



39

i düzenleme
a istasyon kaydedebilirsiniz. Radyo

ndaki sayõ tuşuna bastõğõnõzda hemen
ilir. 

 > FM radyo altõnda, LSeçenekler
si'ne basarak kayõt konumunu seçin
 tuşlarõ ile 1 ilâ 9 arasõndaki bir

ler > Düzenle tuşuna basõn:
Kanalõ adlandõrõn veya yeniden

ediğiniz frekansõ girin.
aki eski frekans değiştirilmiştir. 

istasyonu ayarlama (bkz �Radyo
yarlama�).
ütme ekranõnda arzu ettiğiniz sayõ
 basõn.

asyon Kanal listesi'nde söz konusu
yõ tuşuna göre) kaydedilmiştir.
 değiştirmek için, LSeçenekler >
si 'ne basarak bir kanal seçin.
ler > Düzenle 'ye basõp kanal adõnõ
Müzik

FM Radyo

Radyo istasyonu ayarlama
Radyo istasyonu ayarlamak için telefonla birlikte
verilen kulaklõğõ takmalõsõnõz.
� Otomatik ayar: Müzik > FM radyo içinde,

LSeçenek > Otomatik hafõza'ya basõn. Radyo
frekansõ arama otomatik olarak başlar. Dokuz
taneye kadar radyo istasyonu Kanal listesi içine
kaydedilir. Hafõzadaki ilk radyo kanalõ çalmaya
başlar. Kanal listesi içinden istediğiniz istasyonu
seçin. Gerekliyse, yürütme ekranõna dönmek için
RGeri tuşuna basõn. 
Radyo yürütme ekranõnda, otomatik arama
fonksiyonunu etkinleştirmek için + tuşuna basõn.
Arama õşõğõ yanar. Otomatik ayarlamayõ
başlatmak için < veya > tuşuna basõn. 

� Manuel ayar: 
İstediğiniz radyo frekansõnõ girmek için
LSeçenek > Manuel giriş'e basõn;
Radyo yürütme ekranõnda otomatik arama
fonksiyonunu devre dõşõ bõrakmak için - tuşuna
basõn. Arama simgesi söner. İnce ayar için < veya
> tuşuna arka arkaya basõn. 

Kanal listesin
Belirli bir konum
yürütme ekranõ
bu istasyona geç
1. Multimedya

> Kanal liste
(1 - 9

konum).
2. LSeçenek

Kanal adõ: 
adlandõrõn.
Frekans: İst
O konumd

Veya
1. İstediğiniz 

istasyonu a
2. Radyo yür

tuşuna uzun
O anki ist
konuma (sa

3. Kanal adõnõ
Kanal liste
LSeçenek
değiştirin. 



Müzik

Radyo istasyonu dinleme 1. Radyo yürütme ekranõnda, format, kalite ve
ahil kayõt ayarlarõnõ seçmek için
yarlar tuşuna basõn. 
nõna dönmek için R Geri
. Kaydetmeyi başlatmak,
 sürdürmek için , tuşuna
durmak için R tuşuna basõn. 

 radyo programlarõnõ 

e ekranõnda, LSeçenek >
yõt'a basõn.
erinizi seçin ve Programlõ FM
.
e, radyo hoparlörden çalar ve
larak başlar.

 telefonun diğer fonksiyonlarõ

ayõt yapmak için, telefonun
 olduğundan emin olun. 

yapabilir, MMS, E-posta veya
şlarõnõzla paylaşabilirsiniz. Aynõ
õ kişiler için zil sesi olarak da
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1. Müzik > FM radyo'ya gidin.
Dinlediğiniz son istasyon çalmaya başlar. 

2. İstediğiniz istasyonu ayarlama (bkz �Radyo
istasyonu ayarlama�). Veya yürütme ekranõnda
ayarlõ bir istasyonu seçmek için bir sayõ tuşuna
basõn.

3. Radyo yürütme ekranõnda, LSeçenek>
Ayarlar'a basarak yürütme ayarlarõnõ seçin.
Arka plan çalma: Müzik > FM radyo içinden
çõktõğõnõzda radyonun çalmasõ için açõk hale
getirin. Boş ekranda istasyon bilgisi belirir.
Hoparlör: Hoparlörden radyo dinlemek için
açõk hale getirin.
Kanal efekti: Radyonuz için ses efektlerini
seçer.

4. Radyo yürütme ekranõnda veya boş ekranda
radyo yürütmeyi durdurmak veya sürdürmek
için - tuşuna basõn.

5. Yürütme sõrasõnda boş ekrana dönmek için,
) tuşuna basõn.

Radyo programlarõnõ kaydetme
Dinlerken veya ayarladõğõnõz bir saatte radyo
programõnõ kaydedebilirsiniz. 

kayõt konumu d
LSeçenek > A

2. Yürütme ekra
tuşuna basõn
duraklatmak ve
basõn. Kaydõ dur

Ayarlanan saatte
kaydetme
1. Radyo yürütm

Programlõ FM ka
2. Kayõt seçenekl

kayõt'õ açõk yapõn
Ayarlanan saatt
kayõt otomatik o
Kayõt sõrasõnda,
kullanõlamaz. 

Ayarlanan saatte k
açõk ve boş modda

Ses kaydedici
Kendi kayõtlarõnõzõ 
Bluetooth ile arkada
zamanda kayõtlarõnõz
kullanabilirsiniz. 
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Müzik

Kayõt yapma
1. Müzik > Ses kaydedici'ye gidin.
2. Kaydetmeyi başlatmak/duraklatmak için

,Kayõt tuşuna basõn.
3. Kaydõ durdurmak için RDurdur tuşuna basõn.

Kaydedilen dosya için isim oluşturulur.
Gerekliyse dosya ismini düzenleyin: Girişleri
temizlemek için R tuşuna basõn, yeni bir isim
girin.

4. Kayõt dosyasõnõ kaydetmek için , Bitti�ye
basõn.

Dosyaya kayõt ilave etme veya düzenleme
1. İstediğiniz dosyayõ açõn.
2. Seçeneklerinizi seçmek için LSeçenek

tuşuna basõn. 

Ses dosyasõ gönderme
1. İstediğiniz dosyayõ açõn. 
2. Ses dosyasõnõ MMS, E-posta veya Bluetooth ile

göndermek için LSeçenek > İlet tuşuna
basõn. 

Ses dosyasõnõ bir kişi için zil tonu olarak
kullanmak için, LSeçenek > İlet > Kullanõcõ
profiline  (bkz �Akõllõ Telefon Rehberine kişi ekle�
sayfa 24) seçin.



Dosya Yöneticisi

Dosyalarõnõzõ yönetme

turma
Ses, Resim ve Video gibi) veya
rlerin altõnda alt klasörler

mak için bir klasör veya alt

lasör oluştur seçin.
ranõnda dosya adõnõ girin.
iş metodu seçmek için #

aya basõn, T9 girişi açmak veya
 tuşuna uzun basõn. 

n.
urulur. 

etme
dosyalarõ kopyalayabilir ve
yalarõ silebilir veya yeniden

ir dosya seçin.
neği seçmek için LSeçenek

pyalamak veya taşõmak için
asörü seçin, 

Dosyayõ geçerli klasöre
 taşõyõn.
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11. Dosya Yöneticisi

Telefonda, tüm dosyalar telefon hafõzasõ veya hafõza
kartõ altõndaki klasörlerde saklanõr.

DRM haklarõnda saklanan dosyalarõn kullanõm veya
erişim kõsõtlamasõ vardõr. Bunlarõ üçüncü kişilerle
paylaşamazsõnõz.

Dosyalarõnõzõ bulun
1. Dosyalarõm'a gidin.
2. Eğer telefonda hafõza kartõ takõlõysaTelefon veya

Hafõza kartõ seçin. 
Diğer: MMS, E-posta  ve Bluetooth ile alõnmõş
dosyalar için
Ses: ses kaydõ, radyo kaydõ, müzik dosyalarõ, zil
sesleri ve diğer ses dosyalarõ için
Resim: fotoğraflar, .jpg dosyalarõ ve diğerleri
için
Video: video dosyalarõ ve diğerleri için

3. Gerekliyse, görüntüleme ayarlarõnõzõ seçmek
için LSeçenek tuşuna basõn:
Sõrala: Dosyalarõ isim, tip, saat veya boyuta
göre sõralar.

Alt klasörler oluş
Klasörlerin (Diğer, 
mevcut alt klasö
oluşturabilirsiniz.
1. Klasör oluştur

klasör seçin.
2. LSeçenek > K
3. Düzenleme ek

Gerekliyse, gir
tuşuna arka ark
kapatmak için *

4. , > Bitti'ye basõ
Alt klasör oluşt

Dosyalarõnõzõ yön
Klasör içindeki 
taşõyabilirsiniz, dos
adlandõrabilirsiniz. 
1. Klasör altõnda b
2. İstediğiniz seçe

tuşuna basõn.
3. Bir dosyayõ ko

istediğiniz alt kl
Bitti'ye basõn: 
kopyalayõn veya
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Dosya Yöneticisi

LSeçenek > Aç: Geçerli alt klasör altõnda bir
alt klasör açar ve dosyayõ buraya taşõr veya
kopyalar. 
LSeçenek > Oluştur: Geçerli alt klasör altõnda
bir alt klasör oluşturur ve dosyayõ buraya taşõr
veya kopyalar.

Dosyalarõnõzõ paylaşma
Dosyalarõnõzõ MMS, E-posta veya Bluetooth
üzerinden başkalarõ ile paylaşabilirsiniz. Fotoğraflar
ve ses dosyalarõnõ kişi resmi veya zil sesi olarak
kullanabilirsiniz. 
1. İstediğiniz dosyayõ seçin ve LSeçenek >

Kullan'a basõn.
2. Dosyayõ MMS, E-posta veya Bluetooth ile

göndermeyi seçin.
Dosyayõ Bluetooth ile gönderirseniz, önce
Bluetooth bağlantõnõzõ kontrol edin. 
(bkz �Bluetooth� sayfa 45 )
Dosyayõ kişi resmi veya zil tonu olarak
kullanmak için, 
LSeçenek > İlet > Telefon Rehberine >
Kullanõcõ Profiline tuşuna basõn (daha fazla bilgi
için, bkz �Akõllõ Telefon Rehberine kişi ekle�
sayfa 24). 



44 Arama Geçmişi

12. Arama Geçmişi

Size, gelen ve yapõlan aramalarõn kayõtlarõ sağlanõr. 

Arama geçmişinizi kontrol etmek için Aramalar
gidin.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanmasõ,
faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle
servis sağlayõcõnõz tarafõndan fatura edilen arama ve
servis süreleri farklõ olabilir.

Arama ücreti fonksiyonu şebekeye bağlõdõr. 
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tõ isteğiniz diğer cihaz tarafõndan
se bağlantõ sağlanõr.
 ve , tuşuna basõn.
ihazõ seçin ve , tuşuna basõn. 

cihaz ile bağlanõn
Ayarlar'a gidin:
Telefonunuzu diğer Bluetooth
cihazlar için görünür yapmak için açõn

eğiştir: Telefonunuzun diğer Bluetooth
cihazlarca bulunmasõ için adõ.
Düzenlemek için L tuşuna basõn.
lama: Bağlantõ isteğini kabul etmek
için şifre (varsayõlan 0000) gerekli
ise açõk hale getirin.
numu: Bluetooth üzerinden alõnan
dosyalarõn saklama konumu olarak
telefon veya hafõza kartõ seçin. 
iğer Bluetooth cihazlarõ ile dosya
aylaşõmõ için klasör. 

 > Erişim hakkõ: Paylaşõlan dosyalara
erişim hakkõ tanõmlayõn.

Güç'e gidin. Gerektiğinde Bluetooth
rõnõ açmak için L tuşuna basõn.
Bluetooth

13. Bluetooth

Bluetooth Hakkõnda
Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantõyõ
destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki
Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantõ
duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin
interferansõna maruz kalabilir.
Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazõn
Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya
dokümanlarõndan kontrol edin.

Bluetooth cihaza bağlan
1. Bluetooth > Güç'e gidin. Gerektiğinde

Bluetooth fonksiyonlarõnõ açmak için , tuşuna
basõn. 

2. Cihazõm > BT cihazõ isteği seçerek mevcut
Bluetooth cihazlarõnõ aramaya başlayõn. 
Mevcut Bluetooth cihazlarõn listesi belirir.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazõ seçin. , tuşuna
basõn

4. Bağlantõya başlamak için Bluetooth şifrenizi
(varsayõlan 0000) girin.

Eğer bağlan
kabul edilir

5. Cihazõ seçin
İstediğiniz c

Bluetooth 
1. Bluetooth > 

Görünürlük:

Cihaz ismi d

Kimlik doğru

Saklama ko

FTP Ayarõ: D
p

FTP ayarlarõ

2. Bluetooth > 
fonksiyonla



Bluetooth

Bağlantõ isteğini aldõğõnõzda ve kabul ettiğinizde Müzik veya ses dosyalarõnõ Bluetooth 
ek için
için kullanõcõ dokümanlarõna

kulaklõğõnõzõn A2DP profilini
çõkõş) desteklediğinden emin

rollerini Bluetooth kulaklõk 

için kullanõcõ dokümanlarõna
aklõğõnõzõn AVRCP profilini (ses/
manda) desteklediğinden emin

 bir süre kullanõlmadõğõnda,
k için devre dõşõ bõrakmanõz
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bağlantõ sağlanõr (gerekirse şifreyi 0000 girin).

Diğer Bluetooth bağlantõlarõ
Telefonunuz Bluetooth kulaklõğa bağlanabilir. 
1. Bluetooth kulaklõk için, Bluetooth > Ayarlar >

Ses yolu > BT kulaklõğa iler seçin. Bluetooth
kulaklõk için kullanõcõ dokümanlarõna da bakõn.
Bluetooth kulaklõk için kullanõcõ dokümanlarõna
da bakõn. Bağlantõ için Bluetooth cihazõnõ
hazõrlayõn. 

2. Erişilebilir Bluetooth kulaklõk veya ahizesiz
konuşma cihazlarõnõ aramaya başlamak için
Bluetooth > Ses cihazlarõnõ ara tuşuna basõn. 

3. Bağlantõyõ belirtilen şekilde tamamlayõn ve arzu
ettiğiniz cihazõ seçin. 

Bluetooth kulaklõk kullanma
Bluetooth stereo kulaklõk ile müzik dinlemek için
Multimedya > Müzik çalar�a gidin ve istediğiniz
şarkõlarõ seçin. 

kulaklõk ile dinlem
Bluetooth kulaklõk 
bakõn. Bluetooth 
(Bluetooth stereo 
olun.
Müzik çalma kont
ile yapmak için
Bluetooth kulaklõk 
bakõn. Bluetooth kul
görüntü uzaktan ku
olun.

Bluetooth özelliği
pil gücünü koruma
önerilir.
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14. Kullanõcõ Profili

Farklõ ortamlar için zil sesini ayarlar
Profiller çeşitli ortamlar için tanõmlanõr. Zil tonlarõ,
zil sesi yükseklikleri, cevap modu ve diğerlerinden
oluşurlar. Önceden ayarlanmõş profiller ile, gelen
aramalarõ ve mesajlarõ istediğiniz şekilde
yönetebilirsiniz. 

Profillerinizi tanõmlama
Bu telefonda önceden ayarlanmõş çeşitli profiller
bulunmaktadõr. Varsayõlan ayarlarõ kullanabilir veya
istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

Uçak modu (uçakta kullanõm) ve Sessiz mod
ayarlarõ değiştirilemez.

Ayarlarõ değiştirmek için:
1. Profiller içinden, değiştirilecek profili seçin.

LSeçenek tuşuna basõn.
2. Değiştirilecek öğeyi seçin. İstediğiniz seçeneği

seçmek için , tuşuna basõn. 
3. Ayarõ bitirinceye kadar Adõm 2'yi tekrarlayõn. 

Bir profili uygulama
1. Profiller içinden, uygulanacak profili seçin.
2. Profili aktifleştirmek için ,Aktifleştir tuşuna

basõn.
Toplantõ modunu aktifleştirmek için, boş
ekrandayken # tuşuna uzun basõn.

Eğer Uçak modu seçtiyseniz, telefonunuz ve
cep telefonu şebekesi arasõndaki bağlantõ
kesilir.

Bir profili devre dõşõ bõrakmak için
1. İstediğiniz yeni profili seçin.
2. Profili aktifleştirmek için , Aktifleştir tuşuna

basõn. 
Eski profil devre dõşõ bõrakõldõ ve yenisi
aktifleştirildi. 



Ayarlar

i SIM
ayõlan olarak birinci SIM Yuva
akõlan SIM karttõr. Varsayõlan
k birinci SIM�de mevcut
sleri kullanõrsõnõz.
inci SIM kart olarak Yuva 1
a Yuva 2 seçmek için < veya >
una basõn. Onaylamak için ,

una basõn.

ayõlan olarak, birinci SIM
için farklõ duvar kağõdõ ve
lar ayarlanmõştõr. Ayarlarõ

ştirmek için istediğiniz birinci
kartõ seçin ve Ayarlar > Genel
ran�a gidin.

onu her açõşõnõzda yuva
lum ekranõnõ gösterip
rmemeyi seçin.
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15. Ayarlar

Çift mod

SIM kartlar SIM kart yuvalarõnõzõn geçerli
ayarlarõnõ değiştirir:
Yuva 1 / Yuva 2 ayarla
� SIM kartlarõnõz için telefon

numarasõ ve isim ayarlayõn;
� Hangi SIM karttan arama veya

mesaj geldiğini anlamanõza
yardõmcõ olacak zil tonu ve mesaj
uyarõsõ seçin;

Zil tonu ayarladõğõnõz bir kişiden
arama geldiğinde, SIM kartõnõzõn
zil tonu kişi için seçtiğiniz zil tonu
ile değişebilir.Bkz. "Akõllõ Telefon
Rehberine kişi ekleme" sayfa 24
ve "Akõllõ Telefon Rehberinde
Grup kişileri" sayfa 25.

� SIM karttan arama veya mesaj alõp
almamayõ seçmek için Aktif modu
açõk veya kapalõ yapõn.

Birinc
Vars
1�e t
olara
servi
� Bir

vey
tuş
tuş

Vars
kart 
tema
deği
SIM 
> Ek

Açõlõşta sor Telef
kuru
göste
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uvar kağõdõ: Telefonunuz için bir
esmi duvar kağõdõ olarak seçin.
arsayõlan duvar kağõdõnõ seçebilir
eya Dosyalarõm içinde kayõtlõ bir
esmi seçebilirsiniz.
emalar: Telefonunuz için bir tema
anõmlayõn.
kran koruyucu: Ayarlar > Durum:
kran koruyucuyu açõk, kapalõ yapõn
eya saati gösterin. Ayarlar >
ekleme: Ekran koruyucu
elirmeden önce boşta geçmesi
ereken süreyi ayarlayõn. Seç: Bir
esmi ekran koruyucu olarak seçin.
ydõnlatma seviyesi: Aydõnlatma
arlaklõğõnõ seçin.
Ayarlar

Genel 

Saat Telefonun saatini ayarlayõn (bkz
�Saati ayarla� sayfa 9 ve �Yerel ve
uluslararasõ saatleri göster� sayfa 9).
Otomatik tarih ve saat güncellemesi: 
Telefonunuzun saat ve tarihini
şebekeden gelen sinyallere göre
güncelleyin. (şebeke özelliği).

Programlõ
Açma/
Kapama

Telefonun otomatik olarak açõlmasõ
ve kapanmasõ için zamanõ ayarlayõn.

Diller Telefonunuz için bir dil seçin.

Ekran D
r
V
v
r
T
t
E
E
v
B
b
g
r
A
p



Ayarlar

ondayken gelen arama
õnda bilgilendirilin (şebeke
iği, bkz �İkinci aramayõ
lama� sayfa 15).

n ve yapõlan aramalar için limit
leyin. Engelleme şifresini
tirmek için Engelleme şifresi
tir seçin. 

n aramalarõ telesekretere veya
 bir numaraya yönlendirmeniz

ir (telefon rehberinde olsun
olmasõn).

n fazla arama sõrasõnda telefon
tir (bkz �Birden fazla arama
ke özelliği)� sayfa 14).

lenen arama süresi için uyarõ,
ez veya sürekli.

a süresini ekranda gösterir.

psõz aramayõ tekrar aramaya
m eder.
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Arama seçenekleri 

Aydõnlatma süresi: Aydõnlatma
süresini seçin.
tarih ve saat göster: Boş ekranda
tarih ve saat gösterilip
gösterilmeyeceğini seçin. Analog
veya dijital saat biçiminde
göstermek için, bkz �Yerel ve
uluslararasõ saatleri göster� sayfa 9.
Karşõlama metni: Telefon açõldõğõnda
karşõlama metni gösterilip
gösterilmeyeceğini seçin.

Hõzlõ Arama Sayõ tuşuna uzun basarak kişi arama
(bkz �Hõzlõ arama� sayfa 13).

Atanmõş tuş Menüye direkt erişim için gezinme
tuşunu ayarlama (bkz �Kõsayollar�
sayfa 3).

Kõsayol Fonksiyonel alt menülere direkt
erişim (bkz �Kõsayollar� sayfa 3).

Arayan kimliği Aranan kişiye numaranõzõn nasõl
gösterileceğini ayarlama (şebeke
özelliği).

Arama
bekletme

Telef
hakk
özell
cevap

Arama
engelleme

Gele
belir
değiş
değiş

Arama 
yönlendirme

Gele
başka
içind
veya 

Hat 
anahtarlama

Birde
değiş
(Şebe

Arama süresi 
hatõrlatõcõ

Belir
bir k

Arama süresi 
ekranõ

Aram

Otomatik 
tekrar arama

Ceva
deva
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IM kartõnõz için PIN ve PIN2 şifre
orumasõ seçin. (PIN veya PIN2
ebeke operatörü tarafõndan
ağlanõr.)

elefonunuz için şifre korumasõ
yarlayõn. Telefonu her açtõğõnõzda
ifreyi girmeniz gerekir (varsayõlan
000).

uş takõmõnõn kilitlenmesi için
eçmesi gereken süreyi ayarlayõn.

apõlan aramalarõ belirli numaralar ile
õsõtlar (PIN2 kodu gereklidir). 

apõlan bazõ aramalarõ engeller
ebeke özelliği).

IN, PIN2, telefon şifrenizi istediğiniz
ibi değiştirin.
Ayarlar

Şebeke

Şebekeniz dõşõndaki bir şebekeyi sadece bu
şebekenin şebekenizle geçerli dolaşõm
anlaşmasõ olmasõ durumunda seçebilirsiniz.
Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun
çalõşmasõ ile ilgili bazõ sorunlar yaşanabilir.

GüvenlikIP numarasõ (şebeke özelliği, sadece Çin'de):
Yapõlan tüm aramalara ayarlõ IP
numarasõ ekler.

Kara liste Kara liste modu: Kara liste modunu 
açar veya kapatõr.
Kara liste numarasõ: Telefon
numaralarõnõn listesini düzenler. Bu
gibi numaralardan gelen aramalarõ
red edebilirsiniz. 

Şebeke
seçimi

Telefonunuz için şebeke seçin.

 Otomatik tavsiye edilir.

Tercihli
şebekeler

Tercih ettiğiniz şebekeyi seçin.

GPRS
Bağlantõsõ

GPRS bağlantõ modunu seçin.

SIM kilidi S
k
ş
s

Telefon Kilidi T
a
ş
0

Otomatik tuş
takõmõ kilidi

T
g

Sabit arama Y
k

Engelli
arama

Y
(ş

Şifre değiştir P
g



Ayarlar
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Arka arkaya üç kez yanlõş PIN kodu girerseniz
SIM kartõnõz otomatik olarak bloke olur ve
açõlmasõ için sizden PUK kodunu girmeniz
istenir. PUK kodunu servis sağlayõcõnõzdan
edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlõş PUK
kodu girerseniz SIM kartõnõz kalõcõ olarak bloke
olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle
temas kurun.

Fabrika Ayarlarõna Döndür
Telefon ayarlarõnõzõ varsayõlan değerlerine
döndürür. Ayarlarõ geri yüklemek için telefon kilidi
şifrenizi girmeniz gereklidir.



Simgeler ve Semboller 53

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

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

Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun
zili çalmaz.

Pil - Çubuklarõn pilin şarj seviyesini gösterir
(4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).

GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Çekme kalitesi - Çubuk sayõsõ ne kadar
fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.

Tuş takõmõ kilidi - Tuş takõmõ kilitlenmiştir.

 Bluetooth - Özelliği aktif.

 Alarm - Çalar saat aktiftir.

Zil - Gelen arama olduğunda telefon çalar.

Sadece titreşim - Gelen arama olduğunda
telefon titrer.

Arama yönlendirme - Gelen tüm aramalar
belirlediğiniz numaraya yönlendirilir.

Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).

Şebeke alanõnõz - Şebeke operatörünüz
tarafõndan belirlenen alan. Aboneliğe
bağlõdõr, detaylar için servis sağlayõcõnõzla
konuşun.

GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS şebekesine
bağlõdõr.

EDGE bağlõ - Telefonunuz EDGE
şebekesine bağlõdõr (sadece birinci SIM
kartta geçerlidir).

SMS - Yeni SMS mesaj aldõğõnõzõ gösterir.

WAP Push mesajõ - Tarayõcõ > WAP > Servis
Gelen Kutusu yeni bir WAP push mesajõnõz
var.

Kulaklõk - Kulaklõk telefona takõlõdõr.

Kaydediyor - Arama sõrasõnda ses kayõt
modu aktif. 



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük
n erişemeyeceği şekilde tutun.
nu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda

çalõşõn. 
ayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

ldõktan sonra PIN kodunuzu
a kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
nuzun tasarõmõ yürürlülükteki
önetmeliklere uygundur. Bununla
telefonunuz diğer elektronik
 interferans yaratabilir. Buna bağlõ
efonunuzu evde ve dõşarõda

 yerel tavsiyelere ve
uymanõz zorunludur. Cep

arabalar ve uçaklarda
ili yönetmelikler son derece

cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk
i konusunda kamu endişesi
teknolojisi de dahil olmak üzere
knolojisi üzerindeki mevcut
en geçirilmiş ve radyo dalgasõ
kalmadan korunma standartlarõ
iştir. Cep telefonunuz
üm güvenlik standartlarõ ve
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Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

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

çocuklarõ
PIN kodu
tutmaya 

Uzun süre kullanm
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn a
değiştirin ve aram

Telefonu
yasa ve y
birlikte 
cihazlarla

olarak cep tel
kullanõrken tüm
yönetmeliklere 
telefonlarõnõn 
kullanõmõ ile ilg
açõktõr.
Son zamanlarda 
üzerindeki etkis
oluşmuştur. GSM 
radyo dalga te
araştõrmalar, gözd
enerjisine maruz 
yukarõ çekilm
yürürlülükteki t
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üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
onik ekipmanõn radyo
inden etkilenip etkilenmeyeceğini
l edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel

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

zlarõ
hazõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
õ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
 interferansõna maruz kalõp
run.

iş performans
n performansõnõ geliştirmek
nerjisi emisyonunu azaltõn, pil
altõn ve aşağõdaki anahatlarõ
 güvenli kullanõmõ sağlayõn:
Radyo Ekipmanlarõ ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

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

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

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

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

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

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

Araç 
elektr
enerjis
kontro

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizden

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

İşitme ciha
Eğer işitme ci
ve işitme cihaz
cep telefonu
kalmayacağõnõ so

Geliştirilm
Telefonunuzu
için, radyo e
tüketimini az
dikkate alarak



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

yin veya açmayõn.
(anahtar gibi) pil terminallerini
õna izin vermeyin.
0° C veya 140° F), nem veya
a maruz bõrakmayõn.
lips orijinal pil ve aksesuarlarõ
iğer aksesuarlarõn kullanõmõ
a zarar verebilir ve tehlikeli
ilips telefonunuzun garantisini
 tipte pil kullanõlmasõ patlamaya

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

uz ve arabanõz
araba kullanõrken cep telefonu
nuşmanõn konsantrasyonu
i göstermiştir, bu çok tehlikeli
ğõdaki ana hatlara uyun.

 sürüşe verin. Telefonu
 kenara çekin ve park edin.
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çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ
ile kullanmõyorken).

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
� Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil gücü

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

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

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>6

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece Phi
kullanõn, d
telefonunuz
olabilir, Ph

geçersiz kõlar. Yanlõş
da yol açabilir.
Hasar gören parça
hemen değiştirildiği
parça kullanõldõğõnda

Cep telefonun
Çalõşmalar 
ile ko
bozabildiğin
olabilir. Aşa

� Tüm dikkatinizi
kullanmadan önce
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akõm
alaj malzemelerinin, bitmiş pillerin
 telefonlarõn atõlmasõna yönelik yerel
eliklere dikkat edin ve bunlarõn geri
mlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

EEE İşareti: �Tüketici 

zün atõlmasõ
i dönüşümü ve tekrar kullanõmõ
 kaliteli malzemeler ve bileşenler ile
retilmiştir. 

tli ambalaj malzemesi geri
üşümlüdür.

 ulusal geri kazanõm ve geri
üşüm sistemine mali destek
nmõştõr.

tik malzeme geri dönüşümlüdür
õ zamanda plastik tipini de belirtir).
� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

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

Çevresel b
Amb

ve eski
yönetm
dönüşü

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

DFU�da W
için Bilgi�
Eski ürününü
Ürününüz, ger
mümkün yüksek
tasarlanmõş ve ü
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dön
sağla

Plas
(ayn



Bu üzeri çarpõlõ çöp kutusu sembolü Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alõmõ için
atõlmasõ ile belirlenebilen zararlõ
sa, kullanõcõ aşağõdaki yollardan
 interferansõ gidermelidir: 
ini veya yönünü değiştirin. 
asõndaki mesafeyi artõrõn. 
bağlõ olduğundan farklõ bir prize

rumlu taraflarca açõk şekilde
ğişiklikler veya modifikasyonlar
õ kullanma yetkisini geçersiz

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

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

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

cihazõn açõlõp kap
interferans yaratõr
bir veya bir kaçõ ile
-- Alõcõ antenin yer
-- Cihaz ve alõcõ ar
-- Cihazõ alõcõnõn 

takõn. 
Uyumluluktan so
onaylanmamõş de
kullanõcõnõn cihaz
kõlabilir.
Bu cihaz FCC Ku
Kullanma aşağõdak
zararlõ interferans
istenmeyen çalõşm
alõnan tüm interfer
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sõnmõş
çin uygun olmayan şarj cihazõ
ilirsiniz. Her zaman telefonunuzla
dilen Philips orijinal aksesuarlarõnõ

 gelen aramalarõn telefon 
östermiyor
e ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer şebeke
 numarasõnõ göndermiyorsa, telefon
ekliyor gösterir. Daha fazla bilgi için
 temasa geçin

arõ gönderemiyorsunuz
iğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin
ikle SMS merkezinizin numarasõnõ
den emin olun veya bu konu ile ilgili
 operatörünüzle görüşün.

üntüleyemezsiniz
utu çok büyükse, adõ çok uzunsa
sya biçiminde değilse resim cep

afõndan kabul edilmeyebilir.

rõ kaçõrdõğõnõzõ 
nuz
irme seçeneklerinizi kontrol edin.
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.

Piliniz fazla õ
Telefonunuz i
kullanõyor olab
birlikte temin e
kullanõn.

Telefonunuz
numarasõnõ g
Bu özellik şebek
arayanõn telefon
Arama 1 veya B
operatörünüzle

Metin mesajl
Bazõ şebekeler d
vermez. Öncel
doğru girdiğiniz
detaylõ bilgi için

Resimleri gör
Eğer dosya boy
veya doğru do
telefonunuz tar

Bazõ aramala
düşünüyorsu
Arama yönlend



Ekranda SIM TAKIN görüntüleniyor 
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SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
olabilir. Şebeke operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye ve aboneliğe bağlõdõr. Bu
yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ
desteklediğinde kullanõlabilir. Daha fazla bilgi için
operatörünüzle temasa geçin

Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin
ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç
dakika geçmesi gerekebilir.
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en aramalarõ 5 veya 10 saniye içinde
 cevaplayacaktõr. 
verilen tek tuş kulaklõğõ kullanõrken,
mak için herhangi bir tuşa basõn,
k için uzun basõn.

su
cep telefonunuzla bilgisayarõnõz

k hõzlõ haberleşme sağlar. Resim,
toğraf, video ve müzik gibi
kayõtlõ bilgileri yönetebilirsiniz.

nunuzu bir Webcam�e bağlamak
 için kullanabilirsiniz (bu şarj modu
ile uyumludur). 
ulayabilirsiniz:

ilgisayardaki cep telefonu
erileriniz için toplu kayõt alanõ
larak görev görür, bilgisayardaki
urtarõlan veriler yeniden
luşturulur, dosya yüklenir ve

ndirilir, dahili hafõzaya ve mikro SD
artõna (eğer varsa) erişim sağlar;
ransfer boyutu hafõzanõz dolana
adar sõnõrsõzdõr.
Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

Kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kualklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir. Profil > Kulaklõk >
Cevaplama modu içinde Otomatik seçtiyseniz,

telefonunuz gel
otomatik olarak
Ürünle birlikte 
aramayõ cevapla
aramayõ bitirme

USB Kablo
USB kablosu 
arasõnda yükse
animasyon, fo
telefonunuzda 
Kabloyu telefo
veya şarj etmek
çoğu bilgisayar 
Şu işlemleri uyg

Toplu Kayõt B
v
o
k
o
i
k
t
k



Telefonunuzu PC'ye bağlamak
kablosu veya Bluetooth ile
�nize bağlayõn. 
USB kablosu kullanõrken

OM port�u seçin. 
C�nize ilk bağladõğõnõz zaman
USB sürücüsünün başarõyla
kleyin. 
ilePhoneTools ikonuna çift

ltõnda �Philips X710 bağlandõ�
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Aktarõm tamamlandõğõnda, cihazõ
bilgisayarõnõzdaki talimatlar doğrultusunda
güvenli bir şekilde çõkardõğõnõzdan emin olun.

Veri iletişim yazõlõmõ
Veri iletişim yazõlõmõ (MobilePhoneTools)
telefonunuz ile bilgisayarõnõz arasõnda anõnda
senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi
yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler
geri yüklemenizi, SMS almanõzõ ve cep telefonu
kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

MobilePhoneTools'u PC'nize yükleme
1. Sağlanan Veri iletişim yazõlõmõnõ CD

sürücünüze yerleştirin.
2. Autorun.exe programõnõ çalõştõrõn. 
3. Sorulan seçenekleri uygulayõn ve yükleme

otomatik olarak başlar. 

1. Sağlanan USB 
telefonunuzu PC
Bağlantõ için 
telefonunuzda C
Telefonunuzu P
telefonunuzun 
yüklenmesini be

2. PC�nizde Mob
tõklayõn.
Menünün sol a
görüntülenir.

Webcam PC'niz için webcam olarak
kullanõlabilir.

COM Port Telefonunuz ile PC bağlantõsõ için
modem olarak görev yapar. Cep
telefonu kişilerinizi, resimleri ve
melodileri düzenlemek için sunulan
yazõlõmõ kullanabilirsiniz.
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Ticari marka deklarasyonu

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõr

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

JAVA Sun Microsystems, Inc.
ticari markasõdõr

Tegic Euro. Pat. 
Baþ. 0842463

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



64 Özel Soðurma Oraný Bilgisi

Özel Soğurma Oranõ Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine maruz
kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize Olmayan
Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)
tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak korunmasõ için yeterli
güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama on
gram doku için 2.0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama bir gram doku için
1.6 W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika edilmiş
en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en yüksek güç
seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri maksimum SAR
değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak üzere tasarlanmõş
olmasõ ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, baz istasyona yakõn
oldukça güç çõkõşõ düşer. 
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz kalmadan
korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. 
Bu Philips  X710 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.782 W/kg ve IEEE
std 1528 göre 1.09 W/kg�dir. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.



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

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
Philips X710
Cep Telefonu GSM 900/1800/1900
(1900 sadece birinci SIM için mevcuttur)
TAC: 35604902

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2006
SAĞLIK: EN50360: 2001;

EN62209-1: 2006
EMC: ETSI EN 301 489 v 1.6.1; 

ETSI EN301 489-7 v 1.3.1; 
ETSI EN 301 489-17 v 1.2.1

SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; 
ETSI EN 300 328 v1.7.1 

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

6 Kasõm, 2008

Kalite Yöneticisi

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva  
eden  ETSI  TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS  
123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur. 



PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ 

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS
Adres : Sakarya cad. No:1/8 Kızılay
Tel :  90 312 430 56 65
Faks :  90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis
Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/
İstanbul
Tel: 0216 418 07 00
Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:
Adres: Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy
Tel :  0 212 660 25 02
Faks :  0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS
Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey  İş Merkezi No:3/2
Kat:1 Çankaya/İzmir
Tel :  0 232 483 40 40
Faks :  0 232 482 15 14

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS
Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A
Seyhan 
Tel :  90 322 457 59 00
Faks :  90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS
Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir 
Tel :  90 412 229 67 00
Faks :  90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS
Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1 
Tel :  90 442 235 32 32
Faks :  90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS
Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1
Gelişen Han
Tel :  90 362 431 64 11 
Faks :  90 362 431 64 22



İMALATÇI FİRMA
Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel.+86 755 8613 8270
Fax.+ 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
Istanbul TÜRKİYE
Tel.+0 800 261 33 02
Fax.+0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.
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