
sõndaki farklõlõk durumunda
õn gerektirdiği dõşõnda hiçbir
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

) tuşuna uzun basõn.

Tuş takõmõ kullanarak PIN
kodunuzu girin ve , veya L
Tamam tuşuna basõn.
Kapak kapatõldõğõnda tuş
takõmõ otomatik olarak kilitlenir
(telefonun kapağõndaki tuşlarõn
kilitlenip kilitlenmeyeceği
yaptõğõnõz ayarlara bağlõ
olacaktõr). Telefonun kapağõ
açõldõğõnda, tuş takõmõ kilidi
otomatik olarak açõlõrken
telefon kapağõ üzerindeki
tuşlar kilitli kalõr. 
Tuş takõmõnõ kullanarak telefon
numarasõnõ girin ve ( 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.
Pilips bu kullanõcõ kõlavuzunu �olduğu gibi�
sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanõcõ

kõlavuzu ile ürün ara
yürürlükteki yasalar
sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�

Alfanümerik
tuş takõmõ

Sol fonksiyon tuşu

Sağ fonksiyon tuşu

Navigasyon ve
Tamam tuşu

Şarj cihazõ ve veri 
kablosu konnektörü

Aramayõ bitirme/
Açma/Kapatma tuşu

Cevap tuşu

Mikrofon

Telefonun arkasõ: 
Kamera lensi

65000 renk LCD

Kulaklõk bağlantõsõ

Kõzõlötesi

Telefonu Açma/
Kapama
PIN kodunu girme

Tuş takõmõnõ 
kilitleme

Arama yapma
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uşlarõ
yon tuşlarõ (L ve R) tuş takõmõ
õnda bulunur. Fonksiyon tuşlarõna
sõrasõndaki seçenekler de dahil

anda bu tuşlarõn hemen üzerinde
eçeneklerin seçilmesini sağlar.
rõnõn işlevleri geçerli içeriğe göre

õ Boş moddayken R Kadõn
ajandasõ�na basõn.
Menüde gezinirken veya
düzenleme modundayken
R Çõkõş tuşuna basõn. 

en ) tuşuna basõn.

Bir menü seçmek için ,
tuşuna basõn ve +, -, < veya >u
tuşlarõndan birine basõn, sonra
alt menüye girmek için ,
tuşuna basõn. İstediğiniz
menüye ulaşana kadar işlemi
tekrar edin. 
Fonksiyon t
Sol ve sağ fonksi
alanõnõn üst kõsm
basmak, arama 
olmak üzere ekr
görüntülenen s
Fonksiyon tuşla
değişir. 

Arama cevaplama Telefon çaldõğõnda, (
tuşuna basõn.

Aramayõ sona 
erdirme

) tuşuna basõn.

Telefonu sessiz 
moda alma

Telefon çaldõğõnda, , tuşuna
uzun basõn.

Aramayõ reddetme Telefon çaldõğõnda, )
tuşuna basõn. 

Konuşma ses 
yüksekliğini 
ayarlama

Arama sõrasõnda, + veya -
tuşuna basõn.

Ana menüye erişim Boşmoddayken , tuşuna
basõn.

Telefon rehberine 
erişim

Boş moddayken - tuşuna
basõn.

Telefon rehberi�ni 
kullanma

Telefon rehberinde gezinmek
için + veya - tuşlarõna basõn,
telefon rehberinde seçili kişiyi
aramak için ( tuşuna basõn.

Yapõlan arama 
listesi�ne erişim

Boş moddayken ( tuşuna
basõn.

MP3 çalara erişim Boş moddayken L MP3
tuşuna basõn.

Kadõn ajandasõn
aktifleştirme
Önceki menü 
düzeyine dönme

Menüde gezinirk
boş moda hõzlõ 
dönme
Menü 
fonksiyonlarõna 
erişim



Ana menü tuşlarõna, ve * veya # tuşlarõna basõn. Bir
ekranõn sağ tarafõndaki kayan
eki konumunuzu gösterecektir.
 öğenin ilgili seçeneklerine
ç veya , tuşuna basõn. Önceki
k için R Çõkõş tuşuna basõn. 

õlavuzu nasõl 

u Pihilips 588 telefonunuz ile
e eksiksiz bilgi sağlamaktadõr.
 
llanõcõ kõlavuzunun bu bölümü
fonunuzun özelliklerini ve

lõkla kullanõlan özellikleri ile
li bilgileri özetler. 
 kart, pil vb şeylerin nasõl
õlacağõnõ gösterir.
lõkla kullanõlan arama
ksiyonlarõ ile birlikte nasõl
ma yapõlacağõ ve gelen
malarõn nasõl cevaplanacağõnõ
klar. 
anümerik tuş takõmõ ile metin
işinin nasõl yapõlacağõnõ açõklar.
2

Philips 588 telefonunuzun farklõ özelliklerine ana
menüden erişebilirsiniz. Aşağõdaki tablo Ana
menü�nün yapõsõnõ, simgelerin ne anlama geldiğini
ve bu menü fonksiyonlarõ ile ilgili daha fazla bilgiyi
hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

Ana menüye erişmek için boş moddayken , tuşuna
basõn, simgeler ve listelerde gezinmek için +, -, <
veya > to tuşuna basõn ya da seçeneklere ve
fonskiyonlara doğrudan erişim için 0 - 9

listede gezinirken, 
çubuk liste içerisind
Listeden seçtiğiniz
erişmek için L Se
menüye geri dönme

Bu Kullanõcõ K
kullanõlmalõ
Bu kullanõcõ kõlavuz
ilgili olarak doğru v
Aşağõdakileri içerir:

Eğlence WAP Multimedya

sayfa 65 sayfa 78 sayfa 18
Telefon Rehberi Mesajlar Dosyalarõm

sayfa 59 sayfa 26 sayfa 53
Araçlar Arama Ayarlarõ Telefon Ayarlarõ

sayfa 66 sayfa 46 sayfa 37

Telefonunuzu 
keşfedin

Ku
tele
sõk
ilgi

Bölüm 1:
Başlarken

SIM
tak

Bölüm 2:
Arama 
fonksiyonlarõ

Sõk
fon
ara
ara
açõ

Bölüm 3:
Metin Girişi

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

Yeni olaylarõn boş ekrandayken silinmesi için,
R Çõkõş tuşuna basõn.

Bölümler 4-16 Bu telefonunun temel özelliklerini
açõklar.

Diğerleri "Simgeler ve Semboller",
"Uyarõlar", "Sorun Giderme",
"Aksesuarlar" ve "Garanti" ile
ilgili bilgiler sağlar. 
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çizimde
 gibi ön
õ bakacak
tutun ve
ol tarafõnda

serbest
mandalõna

ka kapak
yrõlacaktõr.

kapağõ
 çõkartõn.

õ
pili

aldõrõn ve
 çõkartõn. 
Başlarken

1. Başlarken
Kullanmadan önce «Uyarõlar» bölümündeki güvenlik
talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan sağlanan geçerli bir SIM
kart takmanõz gereklidir. SIM kartta abonelik
bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon
numaralarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz bir
bellek yer alõr (bkz: �Telefon Rehberi� sayfa 59).

SIM kartõ takma

Arka kapağõ çõkartma
1. Telefonun kapalõ

olduğundan emin olun.
SIM kartõ
takabilmeniz için önce
telefonunuzun arka
kapağõnõ çõkartmanõz
gereklidir. 

Telefonu 
gösterildiği
tarafõ aşağ
şekilde 
telefonun s
bulunan 
bõrakma 
basõn. Ar
telefondan a
Arka 
yuvasõndan

Pili çõkartma
2. Parmağõnõz

kullanarak 
altõndan k
yuvasõndan



Başlarken

a
n ) tuşuna uzun basõn. PIN
istenebilir (SIM kartõnõzõn 4 � 8
kodu). PIN kodu önceden
e şebeke operatörünüz veya
sağlanõr. PIN kodu değiştirmek
tir� sayfa 49.

rkaya 3 kez yanlõş girerseniz,
olur. Blokesini açmak için
K kodu almanõz gerekir. 

n ayarõ
õzda, telefonda gösterilen saat
aki saat ayarõna göredir.
h ve saatin ayarlamak için
girmeniz gerekir. Tuş takõmõ
ullanarak tarihi ayarlayõn (sayõ

 kart
metal
zarar

edin. 

madan önce ekran üzerindeki
õkartõn. 
8

Telefonu açm
Telefonu açmak içi
kodunuzu girmeniz 
haneli güvenlik 
yapõlandõrõlmõştõr v
satõcõnõz tarafõndan 
için, bkz �Kod değiş

PIN kodunu arka a
SIM kart bloke 
operatörünüzden PU

Tarih ve zama
Telefonu ilk açõşõn
fabrika ayarlarõnd
Telefonunuzun tari
telefon ayarlarõna 
üzerindeki tuşlarõ k

SIM kartõ yerleştirme
3. SIM kartõn kesik

köşesinin doğru yönde
olduğundan ve metal
kõsõmlarõn aşağõ
baktõğõndan emin olun.
SIM kartõ iterek
yuvasõna yerleştirin. 

Pili takma
4. Metal kontaktlar aşağõ

bakacak şekilde pili
yerine oturuncaya
kadar aşağõ doğru
bastõrõn. 

Arka kapağõ takma
5. Arka kapağõ telefonun

sağ tarafõ ile hizalayõn
ve takõn, arka kapak
telefonun sol tarafõna
tamamen oturuncaya
kadar aşağõ doğru
bastõrõn. 

Pili takarken, SIM
yuvasõnõn 
konnektörlerine 
vermemeye dikkat 

6. Telefonu kullan
koruyucu filmi ç
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apak telefona takõldõktan sonra, şarj
konnektörünü (telefonla birlikte
nde gelir) telefonun altõndaki şarj
õn (ok yukarõ gelecek şekilde), daha
ihazõnõn fişini kolay erişilebilir bir

i şarj durumunu gösterir: Şarj
şarj gösterge çubuğu sürekli olarak
rmal şartlarda pilin tam şarj olmasõ

 saat* sürer (telefon kapalõyken şarj
 ekranda şarj animasyonu
).
abit olduğunda, pil tamamen şarj
e şarj cihazõnõ çõkartabilirsiniz.
kullanõm koşullarõna bağlõ olarak,
n maksimum konuşma süresi 2 ile 5
dadõr, bekleme süresi ise yaklaşõk

ki laboratuarõmõzda gerçekleştirilen
 tam şarj edildiğinde elde edilmiştir.
llarõna, kullanõcõ ayarlarõna,
e vs. bağlõ olarak gerçek sonuçlar
Başlarken

silmek için R Temizle tuşuna basõn). Daha sonra
ayõnõ şekilde saati ayarlayõn. 
Tarih ve saat ayarlama ile ilgili daha fazla bilgi için,
lütfen �Saat ayarlarõ� sayfa 38 bölümüne bakõn.

Pili şarj etme
Telefonunuzla birlikte standart pil verilmektedir.
Pil zayõfladõğõnda telefonunuz sesli bir uyarõ verir.
Pil tamamen boşaldõğõnda, birkaç dakika şarj
olduktan sonra şarj simgesi görünür. 

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

1. Pil ve arka k
cihazõnõn 
kutunun içi
soketine tak
sonra şarj c
prize takõn. 

2. Pil simges
sõrasõnda, 4 
değişir ve no
yaklaşõk 2.5
edildiğinde,
görüntülenir

3. 4 çubukta s
olmuştur v
Şebeke ve 
standart pili
saat* arasõn
300 saattir*.

*Veri Fransa�da
testte pil ilk kez
Şebeke koşu
kullanma şeklin
farklõ olabilir. 



Başlarken
10

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

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanõz,
pili çõkartmanõzõ tavsiye ederiz.

Telefon şarj olurken kullanõlabilir (şarj cihazõ
takõldõğõnda titreşim uyarõsõ kapalõ hale gelir). Pil
tamamen boşaldõğõnda, şarj simgesi ancak birkaç
dakika şarj olduktan görünür.
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apatma
nda, telefonu kapatmak için )
abilirsiniz.

ma

lmeniz için ekranda şebeke ismi

arasõnõ girin.
ramak için ( tuşuna basõn; veya

menüsüne girmek için L
tuşuna basõn, daha sonra Ara >
a seçin.

sõndaki seçenekler
 aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek
kler tuşuna basabilirsiniz:
sessiz/sesli yapma
beklemeye alma
derme
hberine erişme
konuşmayõ aktifleştirme/devre dõşõ

görüşmesini kaydetme (3 alt
vardõr: Her ikisini kaydet, Karşõ tarafõ
 Kendini kaydet)
Arama fonksiyonlarõ

2. Arama fonksiyonlarõ
Telefonu açma
Normalde, telefonu açmak için ) tuşuna uzun
basabilirsiniz.
Telefonunuzu yetkisiz kullanõmlardan korumak için
bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik kodu ayarladõğõnõzda, telefon açõldõğõnda
sizden bu kodu girmeniz istenir. 
1. PIN kodunu girin. Güvenlik sebebiyle

girdiğiniz sayõlar �*� şeklinde gösterilir. Yanlõş
bir sayõ girdiğinizde silmek için, R Temizle
tuşuna basõn.

2. L Tamam tuşuna basõn. Telefon PIN kodunu
doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir. 

3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama
yapmaya veya cevaplamaya hazõrsõnõz
demektir. Eğer ekranda şebeke ismi
gözükmezse, tekrar şebeke bağlantõsõ gereklidir. 

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

Telefonu k
Herhangi bir a
tuşuna uzun bas

Arama yap

Arama yapabi
gözükmelidir. 
1. Telefon num
2. Numarayõ a

seçenekler 
Seçenekler 
Ahizesiz aram

Arama sõra
Arama sõrasõnda
için L Seçene

- Aramayõ 
- Aramayõ 
- SMS gön
- Telefon re
- Ahizesiz 

bõrakma
- Telefon 

seçeneği 
kaydet ve



Arama fonksiyonlarõ

- Kaydõ durdurma (Eğer kayõt devam ediyorsa ni seçtikten sonra, seçiminiz
 varsayõlan kayõt ayarõ olarak
tiğiniz kaydetme seçeneği onay
.

tuşuna basarak da kaydõ Başlat/

dõğõnõzda, ekranda bir kayõt
r. Aramayõ bitirdiğinizde, kayõt
k olarak AMR formatõnda
onumuna kaydedilir.

lamasõ yoktur; kayõt sadece ,
 bellek yetersiz olduğunda veya
e durur. 

e
 R Bitir veya ) tuşuna basõn.

rama yapma
ükene kadar 0 tuşuna basõn.
in.
irin (önündeki 0 olmadan),
umarasõnõ girin. 
için ( tuşuna basõn veya

süne girmek için L Seçenekler
ra veya Ahizesiz Ara seçin.
12

Kaydõ durdur seçin, kayõt otomatik olarak ses
dosyasõ biçiminde kaydedilecektir).

- Aramayõ bitirme

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

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

Aramayõ kaydetme
Arama sõrasõnda, L Seçenekler tuşuna basõn ve
Kaydet seçin bu şekilde 3 kayõt seçeneğine
ulaşõrsõnõz, bunlar, Her ikisini kaydet (varsayõlan),
Karşõ tarafõ kaydet ve Kendini kaydet (iki veya daha
fazla kişinin bulunduğu aramalar için) şeklindedir.

Kaydetme seçeneği
sonraki aramalarda
kullanõlacaktõr. Seç
işareti ile işaretlenir

Arama sõrasõnda , 
Durdur mümkündür.
Kaydetmeye başla
simgesi görüntüleni
durur ve otomati
Dosyalarõm > Sesler k

Kayõt için süre sõnõr
tuşuna bastõğõnõzda,
arama sona erdiğind

Aramayõ bitirm
Aramayõ bitirmek için

Uluslararasõ a
1. Ekranda "+" göz
2. Ülke kodunu gir
3. Alan kodunu g

sonrada telefon n
4. Hemen aramak 

seçenekler menü
tuşuna basõn ve A
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detme
ek için R Reddet veya )

yõ cevaplama (Şebeke 

rama aktifse, ikinci bir arama
õrsõnõz. Yapabilecekleriniz: 
yõ cevaplamak için ( tuşuna
. Devam eden görüşme otomatik
eye alõnacaktõr.
yõ reddetmek ve görüşmenize
 için ) tuşuna basabilirsiniz.
ir tanede beklemede arama

 Seçenekler tuşuna basarak
mleri gerçekleştirebilirsiniz:
nõm
kletmedeki aramanõn durumunu
tif olarak değiştirir.
tif aramanõn durumunu beklet
rak değiştirir.
tif ve bekletmedeki arama
sõndaki geçiş yapar.
Arama fonksiyonlarõ

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

B kişisinin telefon numarasõnõ girebilirsiniz. 
2. ( tuşuna basõn veya L Seçenekler tuşuna

basõn, sonra B kişisinin numarasõnõ aramak için
Ara tuşuna basõn. A kişisi otomatik olarak
beklemeye alõnacaktõr. 

İki arama arasõnda geçiş yapma 
(Şebeke özelliği)
Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,
L Seçenekler tuşuna basabilir sonra 2 arama
arasõnda geçiş yapmak için Değiştir seçebilirsiniz. 

Ahizesiz Arama
Arama sõrasõnda L Seçenekler tuşuna basõn ve
ahizesiz Açõk/Kapalõ seçin.

Telefona kulaklõk takõlõyken, ahizesiz modu
açamazsõnõz.

Aramayõ cevaplama
Aramayõ cevaplamak için L Cevapla veya (
tuşuna basõn.

Aramayõ red
Aramayõ reddetm
tuşuna basõn.

İkinci arama
özelliği)
Eğer Bekleyen a
geldiğinde uyarõl
1. İkinci arama

basabilirsiniz
olarak beklem

2. İkinci arama
devam etmek

3. Bir aktif b
olduğunda, L
aşağõdaki işle

Seçenekler Ta
Bekletme 
iptal

Be
ak

Beklet Ak
ola

Değiştir Ak
ara



Arama fonksiyonlarõ

3. Arama geldiğinde, kulaklõk tuşuna basmak
lar, uzun basmak aramayõ

fonun Açõlmasõ
alarm saati geldiğinde, telefon
lõr alarm çalar ve alarm saati
. Alarm süresi dolduğunda,
fon otomatik olarak kapanõr;

uşa basõldõğõnda da kapanõr. 

dönümü hatõrlatõcõ
 "Bayram" ve "Yõldönümü"
lirsiniz.
r etkinlikler eklediyseniz, günü
ze hatõrlatacaktõr. 
14

Eğer sayõ tuşlarõna, * veya # tuşlarõna
basarsanõz bekleyen arama modunda not defteri
editörü açõlõr. 

Fotoğraflõ arama
Bu özellik telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera
özelliği ile çektiğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da
veri kablosu ile yüklediğiniz bir resim ile
bağlantõlandõrmanõzõ sağlar. Arama sõrasõnda, diğer
kişinin ismi bir resim ile bağlantõlõysa, gelen arama
arka planõnda bu resim görüntülenecektir. Bu
özellik "Fotoğraflõ arama" olarak bilinir.

Fotoğraflõ arama sadece telefon hafõzasõnda
kullanõlabilir. Fotoğrafõn boyutu 128 x 160
pikselden büyük olmamalõdõr.

Kulaklõğõn çalõşmasõ
Aşağõdaki işlemler tek tuşlu kulaklõklar içindir. 
1. Boş moddayken telefon numarasõ girdiğinizde,

kulaklõk tuşuna kõsa basmak numarayõ arar.
Aramayõ durdurmak için, kulaklõk tuşuna uzun
basõn. 

2. Arama sõrasõnda, kulaklõk tuşuna kõsa basõş kaydõ
başlatõr veya durdurur; uzun basõş aramayõ bitirir. 

aramayõ cevap
reddeder. 

Alarm ile Tele
Telefon kapalõyken 
otomatik olarak açõ
ekranõ görüntülenir
alarm susar ve tele
alarm herhangi bir t

Bayram ve Yõl
Ajanda menüsünde
etkinlikleri ekleyebi
Eğer ajandaya bu tü
geldiğinde telefon si
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metin düzenleme ekranõndan
ndõğõnõz son giriş metodunu hatõrlar.
irdiğinizde, kullanmõş olduğunuz

nu otomatik olarak seçer. 

yõ girme
metodundan birini kullanarak metin
 İngilizce giriş veya İngilizce alfabe.
 sayõlarõ ve noktalama işaretlerini
iriş metodu vardõr. Ekran üzerindeki
n giriş metodunu gösterir. Bir
 geçmek için * tuşuna basabilir,
leri için # tuşuna basabilir veya
rf değiştirmek için 0 tuşuna

nda "." girmek için 0 tuşuna

e duygu simgelerini girme
rõnda sembol giriş ekranõnõ açmak/

 tuşuna basõn. Sembolü girmek
jinal giriş moduna dönmek için sol
a karşõlõk gelen tuşa basõn. Eğer
randan fazlaysa, sayfalar arasõnda
dõrmak için +/- tuşuna basõn. 
Metin veya sayõ girme

3. Metin veya sayõ girme
Bu bölümde açõklanan metodlar E-posta
fonksiyonlarõ için geçerli değildir.

Giriş metodu
Cep telefonunuz üç giriş metodunu destekler,
bunlar:

*Notlar: Metin düzenleme sõrasõnda, giriş modunu
değiştirmek için * tuşuna basabilirsiniz; ekranõn
altõndaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz
giriş modunu gösterecektir.『en』T9 İngilizce giriş
modunu gösterir;『abc』 İngilizce alfabe giriş
modunu gösterir;『123』sayõ giriş modunu gösterir.
Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek
için # tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü 
çõktõğõnõzda kulla
Editöre tekrar g
son giriş metodu

Metin ve sa
Editör ile 2 giriş 
girebilirsiniz: T9
Buna ek olarak,
girmeni için iki g
simge kullanõla
moddan diğerine
noktalama işaret
büyük/küçük ha
basabilirsiniz.

Sayõ giriş modu
uzun basõn.

Sembolleri v
Tüm giriş modla
kapatmak için #
ve daha sonra ori
tarafõndaki sayõy
semboller bir ek
aşağõ/yukarõ kay

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

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

� 123: Sayõlar girilir



Metin veya sayõ girme

Büyük harf sözlüğü tarafõndan önerilenler arasõndan istediğinizi
> tuşlarõna basõn (bkz aşağõdaki
irdikten sonra, boşluk girmek
a basõn. 

 harfler ve semboller aşağõdaki

zcüğü nasõl yazõlõr
şlarõna basõn. Ekranda listedeki
tülenir: Sapõ.
 Sarõ seçin.
şuna basarak Sarõ kelimesinin
õn.

fleri girmek için.
 veya sonraki aday kelimeler
õnda gezinmek için. 
f veya kelimeyi onaylamak için.
 basõldõğõnda bir harfi, uzun
ldõğõnda girişin tamamõnõ siler.
ük harf.
ş modunu seçer.
talama işaretleri modunu
fleştirme/devreden çõkartma. 
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İngilizce giriş editöründe büyük harf için 0 tuşuna
basõn. 

Silme
Giriş satõrõnda içerik varken, en sağdaki karakteri
veya sembolü silmek için R Temizle tuşuna basõn.
Giriş satõrõ temizlenene kadar imlecin olduğu alan
gereken şekilde güncellenir. Giriş satõrõnõn tümünü
silmek için R Temizle tuşuna uzun basõn.
Giriş satõrõ boşken, R Temizle tuşuna basmak
metin alanõnda imlecin solunda karakteri siler.
İmlecin solunda karakter yoksa, imlecin sağõndaki
karakter silinir. Metin alanõndaki içeriği silmek için
R Temizle tuşuna uzun basõn. 

T9® İngilizce giriş

Bu nedir?
T9® Akõllõ Metin Girişi mesajlar için kapsamlõ bir
sözlük içeren akõllõ giriş modudur. Metni hõzlõ
şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için
ilgili harflerin tuşlarõna sadece bir kez basmanõz
yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafõndan
önerilen kelime ekranõn altõnda gösterilir. Eğer
birden fazla kelime varsa listede gezinmek ve T9®

seçmek için < veya 
örnek). Kelimeyi g
için 1 veya > tuşun
Nasõl kullanõlõr?
Her tuş ile gösterilen
şekildedir:

Örnek: "sarõ" sö
1. 7 2 7 4 tu

ilk kelime görün
2.  + tuşuna basarak
3. L Tamam tu

seçimini onaylay

0 ile 9 Har

< veya > Son
aras

L Tamam Har

R Temizle Kõsa
basõ

0 Büy
* Giri
# Nok

akti
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 ve semboller her tuşun üzerinde
e yer alõr:
fler ve sayõlar
luk 1 
 c 2 à ä å æ ç
 f 3 é è ∆ Φ
 i 4 Γ ì
 l 5 Λ
n o 6 ñ ò ö ø
 r s 7 β Π Θ Σ
 v 8 ü ù
x y z 9 Ω Ξ Ψ
yük harf
tin giriş modunu değiştirme

mbol girme
Metin veya sayõ girme

Temel metin girişi
Temel metin giriş modunu kullanmak istiyorsanõz,
"ABC" temel metin girişni seçmek için * tuşuna
basõn. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için
tuşlara birden fazla basõlmasõnõ gerektirir: "s" harfi
7 tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s"
girmek için dört kez basmanõz gerekir. Bu modun
kullanõlmasõ, tuşun üzerindeki harfin sõrasõ
gelinceye kadar tuşa basmanõzõ gerektirir.
«sari» kelimesini temel metin giriş modunda
yazmak için basmanõz gereken tuşlar 7, 7,
7, 7 (PQRS), 2 (ABC), 7, 7, 7 (PQRS), 4,
4,4 (GHI) şeklindedir.

Harfler, sayõlar
aşağõdaki şekild

Tuş Har
1 Boş
2 a b
3 d e
4 g h
5 j k
6 m 
7 p q
8 t u
9 w 
0 Bü
* Me
# Se



Multimedya

4. Fotoğraflar Dosyalarõm > Fotoğraflar konumunda
 kaydedilir ve sõralanõr.

ğu
aşlamadan önce, mod, fotoğraf
iğer parametreleri hõzlõ seçenek
arlayabilirsiniz. Önizleme
eçenek çubuğundaki seçenekleri
veya > tuşuna basõn. Seçiminizi
eçtiğiniz seçeneğin değerini
a - tuşuna basõn. Hõzlõ seçenek

 için, R Çõkõş tuşuna basõn.
m
bileceğiniz değerler: Tek,
kli ve Zamanlayõcõ (Sürekli çekim
ce fotoğraf çözünürlüğü
640�den düşük olduğunda
nõlabilir).
boyuttan birine ayarlayõn:

88 (Fotoğraflõ arama), 128X160,
640 (varsayõlan), 768X1024 ve
X1024.
aliteden birini seçin: Super fine,
(varsayõlan) ve Normal.
18

4. Multimedya

Dijital kamera
Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (en fazla 1.3
Mega piksel) ve kõsa videolar kaydetmenize
yarayan bir dijital kameraya sahiptir. Fotoğraflarõ
ve kõsa videolarõ cep telefonunuzda saklayabilir,
bunlarõ duvar kağõdõ olarak kullanabilir veya
arkadaşlarõnõza gönderebilirsiniz. 

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

Fotoğraf nasõl çekilir
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Önizleme moduna girmek için Multimedya >

Kamera tuşuna basõn.
3. +/- tuşlarõ ile netliği ayarlayõn ve ,ttuşu ile

fotoğrafõ çekin. Fotoğraf otomatik olarak
varsayõlan dosya adõ ile telefona
kaydedilecektir. Fotoğraf çekmeye devam
edebileceğiniz önizleme moduna dönmeden
önce fotoğraf 2 saniye ekranda kalõr. 

kronolojik olarak
Ayarlar
Hõzlõ seçenek çubu
Fotoğraf çekmeye b
boyutu, efektler ve d
menüsünden ay
modundayken hõzlõ s
aktifleştirmek için < 
yaptõktan sonra s
ayarlamak için + vey
çubuğunu kapatmak
Seçenekler Tanõ
Mod Seçe

Süre
sade
480x
kulla

Fotoğraf
Çözünürlüğü

Beş 
128X
480X
1280

Kalite Üç k
Fine 
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nüsü
odunda seçenekler listesini
in, L tuşuna basõn:

ü dolu olduğunda, bir uyarõ mesajõ

Tanõm
Dosyalarõm > Fotoğraflar erişir.
Fotoğraflar�a girdiğinizde kamera
otomatik olarak kapanõr. 
Sadece mod Sürekli olduğunda
kullanõlabilir. Seçebileceğiniz
değerler: Çekim sayõsõ (2, 3, 4, 5,
6, 7, 8) ve Çekim aralõğõ 10 ile 60
arasõnda (0.3 saniye, 0.6 saniye,
0.9 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4
saniye).
Bir değer seçmek için < veya >
tuşuna basõn.
Farklõ çekim sesleri arasõndan
seçebilirsiniz.
Video kayõt moduna geçer. 
Multimedya

Seçenekler me
Önizleme m
görüntülemek iç

Fotoğraf klasör
görüntülenir. 

Efekt Seçebileceğiniz değerler: Doğa
(varsyaõlan), Sõcak, Serin, Sis, Klasik,
Ay, Kahverengi, Gri ve Negatif.
Seçilen renk hemen etkin olur ve
önizleme ekranõ seçilen efekt ile
yenilenir. 

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar
değiştirene kadar kaydedilir.

Ortam Seçebileceğiniz değerler: Otomatik
(default), Gece, Güneşli, Bulutlu,
Fluorescent ve Tungsten. Seçilen
ortam hemen etkin olur ve önizleme
ekranõ seçilen ortam ile yenilenir. 

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar
değiştirene kadar kaydedilir.

Pozlama Seçebileceğiniz değerler: 3, 2, 1,
0 (varsayõlan), -1, -2, -3.

Çerçeve Fotoğrafa çerçeve ekleyebilirsiniz.
Bu seçenek sadece fotoğraf
çözünürlüğü 128x160 iken
kullanõlõr.

Seçenekler
Fotoğraflar

Sürekli ayarlarõ 
(sadece 640x 
480�den düşük 
fotoğraf 
çözünürlüklerin
de kullanõlabilir)

Çekim sesi

Video kaydedici



Multimedya

Video kaydedici 4. Önizleme modunda video kaydõnõ başlatmak
ir kez basõn, kaydõ durdurmak
sõn. 

ndaki REC sembolü video
tiğini gösterir. Ekran ayrõca
 için geçen süreyi de gösterir.
ğinde, sembol ve süre bilgisi

tirdiğinizde, video otomatik
r ve ekran önizleme moduna
i videoyu kaydedebilirsiniz. 
videolar Dosyalarõm > Videolar
 sõra ile bulunur. 

ğu
 başlamadan önce, video
ve diğer parametreleri hõzlõ

n ayarlayabilirsiniz. Önizleme
zlõ seçenek çubuğundaki
irmek için < veya > tuşuna basõn.
n sonra seçtiğiniz seçeneğin
için + veya - tuşuna basõn. Hõzlõ
apatmak için, R tuşuna basõn.
20

Telefonunuz bir video kaydediciye sahiptir, bu
sayede farklõ çözünürlük, kalite ve efektlerde video
klipler kaydedebilirsiniz. 
Bu özellik telefonunuz ile kõsa videolar çekmenizi,
kaydetmenizi ve oynatabilmenizi ya da bunlarõ
MMS veya eposta ile arkadaşlarõnõza
gönderebilmenizi sağlar. 

Video çözünürlüğü 128 x 96�dõr ve formatõ H263
ya da MPEG4�dür. Video sesi AMR formatõndadõr
ve dosya uzantõsõ 3GP�dir. 

Video nasõl kaydedilir
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn. 
2. Video kaydedici önizleme moduna girmek için

(sadece son kullanõlmõş özelik Video Kaydedici
ise) Multimedya > Video kaydedici seçin.

3. Eğer Kamera modundaysanõz, seçenekler
menüsüne girmek için L tuşuna basõn ve
Video Kaydedici seçin.

Ekranõn sol üst köşesindeki simge o anki modu
gösterir. 

için , tuşuna b
için , tuşuna ba

Kaydederken ekra
kaydõnõn devam et
geçerli video kaydõ
Kaydõnõz sona erdi
ekrandan silinir. 

5. Kaydetmeyi bi
olarak kaydedili
döner. Bir sonrak

Kaydedildiklerinde 
içerisinde kronolojik
Ayarlar
Hõzlõ seçenek çubu
Video kaydetmeye
boyutunu, efektler 
seçenek menüsünde
modundayken hõ
seçenekleri aktifleşt
Seçiminizi yaptõkta
değerini ayarlamak 
seçenek çubuğunu k



21

enüsü
da, video kaydetmeye başlamadan
r menüsünü görüntülemek için
uşuna basabilirsiniz. Seçenekler
: 

olu olduğunda, bir uyarõ mesajõ

nü için, geçerli işlemi iptal etmek
 dönmek için ) tuşuna

anõm
çõk veya Kapalõ (Varsayõlan) seçin.
çõk seçtiğinizde, kaydedilen video
MS ayarlarõnda ayarladõğõnõz
aksimum MMS boyutundan küçük
lacaktõr. Maksimum MMS
oyutuna yaklaşõldõğõnda, kayõt
tomatik olarak durur ve kaydedilir. 
osyalarõm > Videolar erişir.
ideolar klasörüne girdiğinizde
ideo kaydedici otomatik olarak
apanõr. 
amera moduna geçer.
Multimedya

Seçenekler m
Önizleme modun
önce, seçenekle
LSeçenekler t
aşağõdaki gibidir

Video klasörü d
görüntülenir. 

Herhangi bir me
ve boş moda
basabilirsiniz.

Seçenekler Tanõm
Renk efekti Seçebileceğiniz değerler: Doğa

(varsayõlan), Sõcak, Serin, Sis, Klasik,
Ay, Kahverengi, Gri ve Negatif. Seçilen
renk hemen etkin olur ve önizleme
ekranõ seçilen efekt ile yenilenir. 

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar
değiştirene kadar kaydedilir.

Ortam Seçebileceğiniz değerler: Otomatik
(default), Gece, Güneşli, Bulutlu,
Fluorescent ve Tungsten. Seçilen
ortam hemen etkin olur ve
önizleme ekranõ seçilen ortam ile
yenilenir. 

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar
değiştirene kadar kaydedilir.

Film formatõ Kaydedilecek videonuz için dosya
formatõnõ seçin. Ya da Mpeg4
(Varsayõlan) veya H263
seçebilirsiniz.

Ses kaydõ Ses kaydetmeyi veya
kaydetmemeyi seçebilirsiniz: Ses
yok, Ses kaydet (Varsayõlan).

Seçenekler T
MMS boyut A

A
M
m
o
b
o

Videolar D
V
v
k

Kamera K



Multimedya

MP3 çalar

 Menüsü
gerçekleştirmek için seçenekler
emek amacõyla L Seçenekler

almayõ durdurur.
nceki menüye döner. 

õm
ebilecekleriniz: Normal çalma
rsayõlan) veya Karõştõr.
tiğiniz mod sağ tarafõndaki
e ile belirtilecektir.
rladõğõnõz mod siz tekrar
iştirene kadar kaydedilir. 
ebileceğiniz değerler: Tekrar
(Varsayõlan), Geçerli izi tekrarla
õnmakta olan iz veya çalma
sinde işaretlenmiş olan iz için

erlidir) ve Tümünü tekrarla.
tiğiniz mod sağ tarafõndaki
et ile belirtilecektir. Ayarladõğõnõz
 siz tekrar değiştirene kadar

dedilir. 
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MP3 çalara doğrudan erişmek için boş moddayken
L MP3 tuşuna basõn. MP3 çalara ilk kez
girdiğinizde, varsayõlan olarak tüm MP3 şarkõlarõ
çalmaya başlar. Eğer MP3 fonksiyonunu ilk
kullanõşõnõz değilse, çõkmadan önce son çalõnan
MP3 şarkõsõnõ çalmaya başlar. 
MP3 şarkõlarõnõ çalarken, çalma işlemini göstermek
için ekranda bir iz belirir. Ekranda şarkõnõn toplam
süresi, geçen süre ve çalma ses yüksekliği gösterilir.
MP3 çalma sõrasõndaki tuş fonksiyonlarõ aşağõdaki
gibidir: 

MP3 Seçenekler
Aşağõdaki işlemleri 
menüsünü görüntül
tuşuna basõn: 

Tuş İşlevi
, tuşu Kõsa basõş MP3 çalma Başlat/

Duraklat/serbest bõrak.
Uzun basõş çalmayõ durdur. 

< veya > Kõsa basõş önceki/sonraki şarkõyõ
seçer. Uzun basõş hõzlõ ileri/geri
sarar. 

+ veya - Ses ayarõ. Sesi ayarladõğõnõzda,
bu ayar bir dahaki
değiştirmenize kadar kaydedilir. 

L Seçenekler Seçenekler menüsünü açar.

R Durdur Ç
R Geri Ö

Seçenekler Tan
Çalma modu Seç

(Va
Seç
dair
Aya
değ

Tekrarla Seç
yok 
(çal
liste
geç
Seç
işar
mod
kay
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P3 kontrol tuşlarõnõ kullanma
telefonun kapağõnõ kapattõğõnõzda
rup durdurmayacağõ Kapak çõkõş
yarõnõza bağlõdõr.

Seçtiğiniz şarkõyõ siler. Silmeden
önce sizden onay istenir. Silmek
için , veya L Tamam tuşuna
basõn, silmeyi iptal için R İptal
tuşuna basõn.
MP3 dosyasõnõ yeniden adlandõrõr.
Yeni ismi girin ve yeniden
adlandõrmak için , veya L
Tamam tuşuna basõn; yeniden
adlandõrmayõ iptal için R
Temizle tuşuna basõn.
Seçilen MP3 şarkõsõnõ zil sesi
olarak ayarlar.
Seçilen dosya için, dosya adõ,
boyutu, ve uzunluğu gibi detaylõ
bilgileri gösterir. 
MMS ile gönderildi veya K.ötesi ile
gönder seçin.
Multimedya

Kapaktaki M
MP3 çalarõn 
çalmayõ durdu
seçeneğindeki a

Çalma
kontrolü

Seçebileceğiniz değerler: Çal,
Duraklat, Durdur, Önceki, Sonraki.

Şarkõ seç Seçebileceğiniz değerler: Tümünü
çal (Varsayõlan), Çalma Listesi.
Seçtiğiniz mod sağ tarafõndaki
işaret ile belirtilecektir.
Ayarladõğõnõz mod siz tekrar
değiştirene kadar kaydedilir.
Eğer Tümünü çal seçerseniz
telefonunuzdaki tüm MP3 şarkõlarõ
çalma listenizde görünür. 
Eğer Çalma Listesi seçerseniz, tüm
MP3 şarkõlarõnõn görüntüleneceği
sonraki ekrana geçersiniz. 
Dosya seçmek için + veya - tuşuna
basõn ve L Seç/İptal tuşuna
basõn, sonra kaydetmek ve MP3
çalar ekranõna dönmek için ,
tuşuna basõn. Önceki ekrana
dönmek için R Geri tuşuna
basõn.

Kapak çõkõş Seç: Açõk veya Kapalõ (varsayõlan).
Eğer Açõk seçerseniz, kapağõ
kapadõğõnõzda, MP3 çalardan çõkõlõr.

Sil

Yeniden
adlandõr

Zil sesi 
olarak ayarla

Detay

Gönder



Multimedya

Telefonun kapağõ kapalõyken, kapağõn üstündeki

t modundayken, güç tüketimi
enki ile aynõdõr. Bu yüzden,
çalõndõktan 2 dakika sonra
durulur.

kaydetmenizi sağlar. Kayõttan
esi zil sesi olarak kaydedebilir
erebilirsiniz.
ilir
 menüye girmek için , tuşuna

 Kaydedici seçin.
şlatmak/duraklatmak için ,

mek için , tuşuna uzun basõn.

õzlõ ileri gitmek için uzun bas. 
basõş önceki/sonraki dosyayõ

arõ.
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tuşlarõn kullanõlõp kullanõlmayacağõ da ayarõnõza
bağlõdõr. 

Kapak kapalõyken, dõş tuşlarõn kullanõmõ aşağõdaki
şekildedir: 

MP3 çalar Durakla
MP3 çalar çalõşõrk
MP3 çalar MP3 
otomatik olarak dur

Ses Kaydedici
Bu menü ses klibi 
sonra kaydedilmiş s
veya eposta ile gönd
Ses nasõl kayded
1. Boş modda, ana

basõn. 
2. Multimedya > Ses
3. Kaydetmeyi ba

tuşuna basõn.
4. Kaydetmeyi bitir

Tuş İşlevi
Uzun basõş MP3 çalmayõ Başlatõr/
Durdurur.
Kõsa basõş MP3 çalma Duraklat/
Serbest bõrak. 
Boş moddayken MP3 menüsüne
girmek için bas. 

<< veya >> Geri/h
Kõsa 
seçer.

+ veya - Ses ay
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Multimedya

5. Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için
Seçenekler tuşuna da basabilirsiniz:

Tuş İşlevi

L Devam et/
Duraklat

Kaydõ devam ettirir / kaydõ
duraklatõr.

R Durdur Kaydõ durdurur ve kaydeder.
Kayõt Dosyalarõm > Ses Albümü
altõnda varsayõlan dosya adõ ile
kaydedilir.

L Seçenekler Aşağõdakileri sağlar: 
Yeni bölüm: Yeni ses kaydeder.
MMS boyut: Bu seçenek için
Açõk veya Kapalõ (Varsayõlan)
seçebilirsiniz. Eğer Açõk
seçerseniz, kaydedilen ses
dosyasõnõn boyutu maksimum
MMS boyut limitinden küçük
olacaktõr. Kaydedilen ses
maksimum boyut limitine
geldiğinde kayõt otomatik
olarak durur. 



Mesajlar

1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

 Mesaj yaz seçin ve , tuşuna
leme ekranõ açõlõr. 

numarasõnõ Kime sonrasõndaki
girin veya , ya da L

ler tuşuna basõn, veya birden
mek için Seçenekler > Gruplar. 
ara seçmek için +/- tuşuna

k/iptal etmek için L Seç
a sonra seçiminizi kaydetmek
me ekranõna dönmek için ,

sonra, SMS editörüne girmek
n.
 SMS mesajõnõzõn içeriğini
e aşağõdaki işlemleri
için , veya L Seçenekler

jõ Giden kutusu içine
tmeden gönderir. Eğer SMS
õ ile gönderilirse, ekran önceki
ye döner; eğer başarõ ile
rilemezse mesaj düzenleme
õna döner.
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5. Mesajlar

SMS
SMS diğer kişilere yazõlõ mesaj göndermenizi
sağlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. SMS
menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya
SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj
gönderebilirsiniz. 
Telefonunuz 1000 mesaja kadar saklayabilir. 1000
mesaja ulaştõğõnõzda, ekranda SMS simgesi yanõp
sönerek sizi uyaracaktõr. Yeni mesaj alabilmek için
bazõ eski mesajlarõ silmeniz gerekir. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Mesajlar > SMS seçin ve , tuşuna basõn. Veya

boş modda > tuşuna basarak SMS menüsüne
doğrudan girebilirsiniz.

Mesaj yazma
SMS gönderebilmek için mesaj merkezi numarasõnõ
doğru şekilde girmeniz gerekir. Numarayõ şebeke
operatörünüzden edinebilirsiniz. 

basõn. 
2. Mesajlar > SMS >

basõn. SMS düzen
3. Alõcõnõn telefon 

metin kutusuna 
Seçenekler > Kişi
fazla alõcõyõ yönet

4. Listeden bir num
basõn ve seçme
tuşuna basõn. Dah
ve SMS düzenle
tuşuna basõn.

5. Alõcõyõ girdikten 
için - tuşuna basõ

6. SMS editöründe
düzenleyin v
gerçekleştirmek 
tuşuna basõn: 

Şimdi gönder Mesa
kayde
başar
menü
gönde
ekran
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en, çeşitli sebeplerden dolayõ
ya pilin bitmesi gibi), mesajõnõzõ
rmeden veya kaydetmeden önce
 ekranõnda çõkmanõz gerekir, bu
a düzenlenmekte olan mesaj
 kaydedilir. SMS editörüne bir
de, mesaj ekranda görüntülenir. 

e gelen SMS�leri saklar. 
na menüye girmek için , tuşuna

MS > Gelen kutusu seçin ve ,

 kutusunda mesajlar varsa,
a ile ekranda listelenirler, (en yeni
 en üstündedir).
k için +/- tuşuna basõn. Mesaj
mesaj içeriği ekranda gösterilir. 
er tuşuna basõn ve Sil veya Tümünü
er Sil seçerseniz, seçilen mesaj
ümünü sil seçerseniz, Gelen kutusu
mesajlar silinir. 
içinden bir mesaj seçin ve mesajõn
örüntüleneceği bir sonraki ekrana
 tuşuna basõn. Aşağõdaki işlemleri

ek için L Seçenekler tuşuna basõn:
Mesajlar

Eğer SMS başarõ ile gönderilemezse, tekrar
gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra
SMS başarõ ile gönderilemezse, lütfen SMS merkezi
numaranõzõn doğru olup olmadõğõnõ kontrol edin. 

SMS düzenlerk
(gelen arama ve
başarõ ile gönde
SMS düzenleme
gibi durumlard
otomatik olarak
sonraki girişiniz

Gelen kutusu
Gelen kutusu siz
1. Boş modda, a

basõn.
2. Mesajlar > S

tuşuna basõn.
3. Eğer Gelen

alõndõklarõ sõr
mesaj listenin

4. Mesaj seçme
seçildiğinde, 

5. L Seçenekl
sil seçin. Eğ
silinir; eğer T
içindeki tüm 

6. Gelen kutusu 
detaylarõnõn g
gitmek için ,
gerçekleştirm

Gönder ve 
kaydet

SMS gönderilir ve kaydedilir.
Eğer SMS başarõ ile gönderilirse,
Giden klasörüne kaydedilir ve
önceki menüye dönülür, eğer başarõ
ile gönderilemezse, mesaj
düzenleme ekranõna geri döner.

Kaydet SMS kaydeder.
Kullanõcõ 
tanõmlõ olarak 
kaydet

Gelecekte kullanõm için SMS
kullanõcõ tanõmlõ olarak kaydedilir. 

Simge Simge listesini açar, simge seçer ve
SMS içine yerleştirir. 

Tanõmlõ SMS 
Ekle

Bu menü "Kullanõcõ tanõmlõ", "Acil
durum", "Bilgi", "Sorular",
"Randevu" ve "Selamlama" gibi
kategorize edebileceğiniz tanõmlõ
SMS mesajlarõ için Ekle, Yerleştir,
Değiştir, Sil gibi seçenekler sunar.
Tanõmlõ SMS mesajõnõ imleç
konumuna yerleştirmenizi sağlar. 



Mesajlar

su
başarõ ile gönderilen ve göndermeden
eyi seçtiğiniz mesajlarõ kaydetmenizi

a, ana menüye girmek için , tuşuna

> SMS > Giden kutusu seçin ve ,
sõn.
en kutusunda mesaj varsa, ekranda
er. 

Eğer bir mesaj 5 veya daha fazla
sayõdan oluşan bir dizi içeriyorsa, bu
seçenek belirir. Bu menüyü
seçtiğinizde, ekranda 5 veya daha
fazla sayõ içeren sayõ dizileri
görüntülenecektir (maksimum 10
sayõ dizisi). Bir sayõ dizisi seçmek
için +/- tuşuna basõn, sonra L
Seçenekler tuşuna basõn ve Kayedet
seçin. Kaydettikten sonra ekran sayõ
dizisi listesine döner. 
Eğer SMS SIM kart üzerinde
saklõysa, bu seçenek görünür. 
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Giden kutu
Giden kutusu 
önce kaydetm
sağlar. 
1. Boş modd

basõn.
2. Mesajlar 

tuşuna ba
3. Eğer Gid

listelenirl

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

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

Sil Gelen kutusundan mesaj siler.
Ara Mesajdan gönderenin numarasõnõ

alõr ve numarayõ arar.
Numarayõ 
kaydet

Eğer gönderenin numarasõ telefon
rehberinde kayõtlõ dğeilse, bu
seçenek görünür. İsim girmeniz ve
numaranõn kaydedileceği yeri
seçmeniz gereklidir (SIM veya
telefonun telefon rehberi).

Metinden 
numara 
kaydet

Telefona taşõ
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erilmemiş mesajla varsa, ekranda
 
ek için +/- tuşuna basõn. Mesaj
mesaj içeriği ekranda gösterilir.
ler tuşuna basõn ve Sil ya da Tümünü
ğer Sil seçtiyseniz, seçilen mesaj
er Tümünü sil seçerseniz,

miş mesajla tüm mesajlar silinir. 
miş mesajla içinden bir mesaj seçin
 detaylarõnõn görüntüleneceği bir
ana gitmek için , tuşuna basõn.
şlemleri gerçekleştirmek için L
şuna basõn:

i numarasõ
ndõğõnõz şebeke için SMS servis
sõnõ kaydetmenizi ve düzenlemenizi
servis numarasõ boşsa, SMS

z.

Alõcõya SMS gönderir. 
İlet seçtiğinizde, seçilen mesajõn
içeriği SMS editöründe
görüntülenir. Göndermeden önce
mesajõ değiştirebilirsiniz. 
Gönderilmemiş mesajla siler.
Mesajlar

4. Mesaj seçmek için +/- tuşuna basõn. Mesaj
seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.

5. L Seçenekler tuşuna basõn ve Sil ya da Tümünü
sil seçin. Eğer Sil seçtiyseniz, seçilen mesaj
silinir; eğer Tümünü sil seçerseniz, Giden
kutusundaki tüm mesajlar silinir. 

6. Giden kutusu içinden bir mesaj seçin ve
mesajõn detaylarõnõn görüntüleneceği bir
sonraki ekrana gitmek için , tuşuna basõn.
Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L
Seçenekler tuşuna basõn:

Gönderilmemiş mesajlar
Gönderilmemiş mesajlar başarõyla gönderilmemiş
mesajlarõ veya düzenledikten sonra kaydetmeyi
seçmediğiniz mesajlarõ kaydeder. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Mesajlar > SMS > Gönderilmemiş mesajlar seçin

ve , tuşuna basõn.

3. Eğer Gönd
listelenirler.

4. Mesaj seçm
seçildiğinde, 

5. L Seçenek
sil seçin. E
silinir; eğ
Gönderilme

6. Gönderilme
ve mesajõn
sonraki ekr
Aşağõdaki i
Seçenekler tu

Ayarlar
Servis merkez
Bu menü kulla
merkezi numara
sağlar. Eğer 
gönderemezsini

Şimdi gönder Alõcõya SMS gönderir. 
İlet İlet seçtiğinizde, seçilen mesajõn

içeriği SMS editöründe
görüntülenir. Göndermeden önce
mesajõ değiştirebilirsiniz. 

Sil Giden kutusundan mesaj siler.

Şimdi gönder

İlet

Sil



Mesajlar

Geçerlilik süresi ten sonra mesaj çok uzunsa,
 

cih ettiğiniz saklama konumunu
kart (Varsayõlan) veya Cep

 SMS
0 mesajõ ayarlayabilirsiniz. Bu
õrlanmõş mesajlarõ gönderme,
silme imkanõ sağlar. 
 menüye girmek için , tuşuna

 Kullanõcõ Tanõmlõ SMS seçin ve ,

çin + veya - tuşuna basõn ve
ek amacõyla sonraki ekrana
şuna basõn. 
 , tuşuna basõn veya mesajõ
nceki menüye dönmek içinR
na basõn. 

õ, izin verilen maksimum SMS
m yüzdesini kontrol etmenizi
utuda bulunan SMS sayõsõnõ da
. 
30

Mesajõnõzõn servis merkezinde tutulacağõ süreyi
belirlemenizi sağlar. Seçenekler: 12 saat, 1 gün, 1
hafta ve Maksimum (varsayõlan). Bir değer seçmek
için < / > tuşuna basõn. 
Bu seçenek alõcõ şebekeye bağlõ değilken
kullanõşlõdõr bu yüzden mesajõnõzõ o anda
alamadõğõnda kullanõşlõdõr. 

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr. 

Durum raporu
L Açõk veya Kapalõ seçebilirsiniz. Bu seçenek
mesajõnõzõn gönderilip gönderilmediğinin size
bildirilip bildirilmemesini ayarlar: alõcõya başarõyla
gönderildi veya başarõyla gönderilmedi. 
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
Yanõt şebekesi
L Açõk veya Kapalõ seçebilirsiniz. Eğer Açõk olarak
ayarlanõrsa, alõcõ Cevapla seçtiğinde, mesaj onun
mesaj merkezi üzerinden değil sizin mesaj
merkeziniz üzerinden gönderilir. 

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
İmza
L Açõk veya Kapalõ (Varsayõlan Kapalõ)
seçebilirsiniz. Eğer Açõk olarak ayarlanõrsa, mesajõnõz
alõcõya gönderilmeden önce sonuna imzanõz eklenir. 

Eğer imza eklendik
imza gözardõ edilir.

Hafõza seç
Mesajlarõnõz için ter
seçebilirsiniz: SIM 
telefonu.
Kullanõcõ tanõmlõ
En sõk kullanõlan 1
menü önceden haz
alma, değiştirme ve 
1. Boş modda, ana

basõn.
2. Mesajlar > SMS >

tuşuna basõn.
3. Mesaj seçmek i

mesajõ düzenlem
gitmek için , tu

4. Kaydetmek için
temizlemek ve ö
Temizle/Çõkõş tuşu

Kapasite
Toplam SMS sayõsõn
sayõsõnõ ve kullanõ
sağlar. Ayrõca her k
kontrol edebilirsiniz
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esajlarõnõn alõmõnõ Açõk veya Kapalõ
bilirsiniz. Eğer Kapalõ seçerseniz,
rasõnõ ayarlamõş olsanõz bile yayõn
zsõnõz. 
aldõğõnõzda, R Çõkõş tuşuna
esaj içeriği ekranda kalõr. Yayõn

onunuz veya SIM kartõnõzda
esaj ekranõndan çõktõktan sonra
sõnõz. 

Açõk olarak ayarladõğõnõzda,
ekleme süresi kõsalõr. 

yeni yayõn mesaj tipleri
 gibi konular listesine yeni kanal
eyebilirsiniz. Kod numarasõ 3
mayan sayõ dizisidir. 

ke özelliği)
S olarak bilinen metin, resim, ses
özelliklerine sahip multimedya
õ ve göndermenizi sağlar. MMS bir
 slayttan oluşabilir. İster e-posta
in ister başka bir cep telefonuna
 mesajlar slayt show şeklinde
Mesajlar

Telesekreter
Aramalarõ Arama yönlendirme özelliği ile
telesekreterinize yönlendirebilirsiniz (arayanlarõn
mesaj bõrakabilecekleri telefon numarasõ). 
Telesekreteri arama
Telsekreterinizde mesaj olduğunda telefonunuz sizi
uyarõr. Mesajõnõ dinlemek için telesekreterinizi
arayabilirsiniz. 
Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için
1 tuşuna uzun basõn. Eğer numara boşsa, numara
girmeniz istenir. 
Telesekreter numarasõ
Genellikle şebeke sağlayõcõnõz iki dizi numara
sağlar:
� arayanlarõn mesaj bõrakabilecekleri numara (bu 

numara Arama Yönlendirme için kullanõlabilir)
� sizin mesajlarõnõzõ dinleyebileceğiniz numara
SMS yayõnõ
Bu haber, trafik, hava durumu gibi çeşitli
içeriklerde yazõlõ mesaj almanõsõ sağlayan bir
şebeke özelliğidir. Bu mesajlar şebeke tarafõndan
abonelere belirli şebeke alanlarõ içerisinde sağlanõr.
Eğer bu hizmet varsa, şebeke size yayõn kanal
numarasõnõ sağlayacaktõr. 

Alõş
Hücresel yayõn m
olarak ayarlaya
ilgili kanal numa
mesajlarõnõ alma
Yayõn mesajõ 
basõncaya dek m
mesajlarõ telef
kaydedilmez. M
tekrar okuyamaz

Bu seçeneği 
telefonunuzun b
Konular
Alabileceğiniz 
ekleyebilceğiniz
numaralarõ ekl
haneden fazla ol

MMS (şebe
Telefonunuz MM
ve video klip 
mesajlar almanõz
veya daha fazla
adresine gönder
gönderin MMS
görüntülenir.



Mesajlar

Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 5. Alõcõyõ girdikten sonra, konu alanõna girmek
basõn. 26 karakterden uzun
rebilirsiniz. 
ek için , veya L Seçenekler
enekler şunlardõr: 
 içinde 2 veya daha fazla sayfa
 kullanõlabilir. Bu menü önceki
yõ görüntülemenize izin verir. 
 içinde 2 veya daha fazla sayfa
 kullanõlabilir. Bu menü
ki sayfayõ görüntülemenize
erir. 
 Gönder Eğer başarõ ile

erilirse MMS kaydedilmez.
takdirde MMS Giden

una kaydedilir. 
 metni eklemenize/
lemenize izin verir. Eğer
li MMS metin içermiyorsa,
 ekle seçeneği belirir; eğer
 metin içeriyorsa, Metin
le belirir.
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100KB). Maksimum 50 MMS sayõsõna ulaşõldõğõnda,
ekranda sizi uyarmak için MMS simgesi gösterilir.
Yenilerini alabilmek için bazõ eski MMS�leri
silmeniz gerekir. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Mesajlar > MMS seçin ve , tuşuna basõn.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez
numarasõnõ girerek şebeke MMS profilinizin doğru
yapõlandõrõldõğõndan emin olmalõsõnõz. Numarayõ
şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz. 

Yeni MMS
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Mesajlar > MMS > Yeni seçin ve MMS editörünü

açmak için , tuşuna basõn. 
3. İmleç Alõcõ alanõnda olur. Alõcõnõn telefon

numarasõnõ Alõcõ alanõndan sonraki metin
kutusuna yazõn veya , tuşuna basarak telefon
rehberine girmek için Telefon rehberi seçin. 

4. Telefon rehberinden bir alõcõ seçmek için +/-
tuşuna basõn ve seçmek ya da iptal etmek için ,
tuşuna basõn.

için - tuşuna 
olmayan konu gi

6. MMS düzenlem
tuşuna basõn. Seç

Önceki 
sayfa

MMS
varsa
sayfa

Sonraki 
sayfa

MMS
varsa
sonra
izin v

Gönder MMS
gönd
Aksi 
kutus

Metin ekle/
Metin 
düzenle

MMS
düzen
geçer
Metin
MMS
düzen
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a olduğunda farklõ MMS sayfalarõnõ
 </> tuşuna basabilirsiniz. Aynõ anda,
eki başlõk çubuğu izlemekte
yõ ve MMS içindeki toplam sayfa
er. 

inizi, gönder/al raporlarõnõzõ ve
õzõ içerir. Bildirimleri ve raporlarõ

silebilirsiniz, aynõ zamanda
etmek, MMS cevaplamak, MMS
lemek veya MMS silmek de

afõndaki simge MMS�in okunup
sterir. 
e girin ve MMS seçmek için +/-
ağõdaki işlemleri gerçekleştirmek
ler tuşuna basõn:
çilen MMS�i görüntülemek için.

öndereni cevaplamak için. Eğer
çilen MMS okunmamõşsa, bu
çenek belirmez. 
 seçeneği seçerseniz, cevabõnõz
 listesindekiler de dahil (eğer

rsa) tüm alõcõlara gönderilecektir.
er seçilen MMS okunmamõşsa, bu

çenek belirmez. 
Mesajlar

Birden fazla sayf
görüntülemek için
ekranõn üstünd
olduğunuz sayfa
sayõsõnõ görüntül
Gelen kutusu
Tüm bildirimler
okundu raporlarõn
okuyabilir ve 
görüntülemek, il
içeriğini görüntü
mümkündür.
MMS�in sol tar
okunmadõğõnõ gö
Gelen kutusu için
tuşuna basõn. Aş
için L Seçenek

Resim ekle/
Resim sil

MMS için resim seçmek ve
eklemeniz amacõyla resim listesini
açar. MMS içinde resim varsa,
Resmi sil seçeneği belirir. 

Ses ekle/
Sesi sil

MMS içine eklemeniz için ses veya
MP3 klasörünü açar. MMS içinde
ses varsa, Sesi sil seçeneği belirir.

Video ekle/
Video sil

MMS içine video eklemeniz için
video klasörünü açar. MMS içinde
video varsa, Video sil seçeneği belirir.

Slayt ekle Birden fazla sayfalõ MMS
oluşturmanõzõ sağlar.

Sayfayõ sil Bu seçenek sadece MMS birden
fazla slayt içeriyorsa belirir. Bu
seçenek seçilen slaytõ silmenize izin
verir. 

Önizleme Geçerli MMS�i önizlemenizi sağlar.
CC: Alõcõyõ CC listesine ekler. CC

listesine en fazla 8 alõcõ eklenebilir. 
BCC Alõcõyõ BCC listesine ekler. BCC

listesine en fazla 8 alõcõ eklenebilir. 
Sayfa 
zamanõ

Her slayt arasõndaki geçiş süresini
ayarlar. 

Mesaj 
bilgisi

Konu, Alõcõ, CC, BCC ve Nesne gibi
MMS bilgilerini kontrol eder.

Görüntüle Se
Cevapla G

se
se

Tümünü 
cevapla

Bu
CC
va
Eğ
se



Mesajlar

MMS birden fazla sayfadan oluşuyorsa Önceki sayfa
nekleri belirir.

õ ile gönderilmemiş MMS�leri

ir MMS seçin ve L Seçenekler
ntüle, Gönder, Sil ve Tümünü sil.
rseniz, bunu izleyen işlemler
õ olacaktõr. 

lmiş ve gönderilmeden önce
tiğiniz MMS�leri listeler. 
ndan bir MMS seçin ve L
sarak: Görüntüle, Gönder, Sil ve
üntüle seçerseniz, bunu izleyen
u ile aynõ olacaktõr.

dedilmiş ancak gönderilmemiş
 editöründen çõkmadan önce
ndermeye fõrsat bulamadõğõnõz

dedilmiş MMS�leri listeler, 
 bir MMS seçin ve L
sarak: Görüntüle, Düzenle, Sil ve
üntüle seçerseniz, bunu izleyen
u ile aynõ olacaktõr.

İlet Seçilen MMS�i iletmek için. 
34

1. Bir MMS seçtiğinizde, MMS�i okumak
amacõyla sonraki ekrana geçmek için L
Görüntüle veya , tuşuna basõn.

2. Ekranda MMS ile ilgili Gönderen, Konu vs
temel bilgiler görüntülenir.

3. MMS�in oynatõlacağõ bir sonraki ekrana
geçmek için L veya , tuşuna basõn. MMS
oynatõlõrken, oynatmayõ durdurmak için R
Durdur tuşuna basabilir veya MMS bitene kadar
bekleyebilirsiniz.

4. Oynatmayõ durdurmak için R Durdur tuşuna
bastõktan sonra, aşağõdaki işlemleri
gerçekleştirmek için seçenekler menüsüne
girmek amacõyla L Seçenekler tuşuna
basabilirsiniz: Çal, Geri sar, Önceki sayfa, Sonraki
sayfa, Resmi kaydet, Sesi kaydet veya Kapat.

Yukarõdaki seçeneklerin tümü herzaman
kullanõlmaz. Örneğin Sesi kaydet sadece MMS bir
ses nesnesi içeriyorsa ekranda görünür, veya eğer

ve Sonraki sayfa seçe

Giden kutusu
Giden kutusu başar
içerir. 
Giden kutusundan b
tuşuna basarak: Görü
Eğer Görüntüle seçe
Gelen kutusu ile ayn
Gönderilmiş
Başarõ ile gönderi
kaydedilmelerini seç
Gönderilmiş kutusu
Seçenekler tuşuna ba
Tümünü sil. Eğer Gör
işlemler Gelen kutus
Taslak
Oluşturulmuş ve kay
MMS�leri ve MMS
kaydetmeye veya gö
otomatik olarak kay
Taslak kutusundan
Seçenekler tuşuna ba
Tümünü sil. Eğer Gör
işlemler Gelen kutus

Ara Göndereni arar.
Sil Seçilen MMS�i silmek için.
Tümünü sil Gelen kutusundaki tüm MMS�leri

silmek için. 
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 seçenek MMS öncelik seviyesini
irlemenizi sağlar. Düşük, Orta veya
sek ayarlayabilirsiniz.

 menü her slayt arasõndaki süreyi
rlamanõzõ sağlar.
 menü kendi şebekenizde değilken

S mesajlarõn Hemen veya
elemeli indirilmesini ayarlar.
ksimum MMS mesaj boyutunu
rlar, varsayõlan 100KB.
ksimum mesaj boyutunu
rladõğõnõzda, belirlenen boyuttan
a büyük ekler ekleyemezsiniz,
irlenen boyuttan daha büyük MMS
layamaz ve alamazsõnõz. 
er belirlediğiniz boyuttan daha büyük
 MMS�i daha önceden oluşturmuş ve
detmişseniz, MMS mesajõ bir
raki düzenleyişinizde mesaj
utunun çok büyük olduğu ve
enleyemeyeceğiniz bildirilecektir. 
Mesajlar

Ayarlar
Ayarlar menüsü MMS merkezi ayarlamanõzõ ve
MMS ayarlarõnõzõ kişiselleştirmenizi sağlar.
Seçenekler şunlardõr: 
Gönder 
ve otom. 
kaydet

Gönderdiğinizde MMS�in otomatik
olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini
seçer. 

MMSC MMS merkezi numarasõnõ değiştirmenizi
sağlar.

Şebeke Doğru şekilde MMS gönderme/almanõz
için bağlantõ tipi, şebeke hesabõ, ağ
geçidi, kullanõcõ adõ, şifre, domain, port
vb bir dizi şebeke yapõlandõrmasõnõ
gerçekleştirmenizi sağlar. 

Okuma 
Raporu

Açõk veya Kapalõ seçebilirsiniz. Açõk
olarak ayarlandõğõnda, alõcõnõn MMS�i
okuduğuna dair bir rapor
gönderilecektir. 

Geçerlilik 
süresi

MMS�in MMS merkezinde tutulacağõ
süreyi belirlemenizi sağlar. 12 saat ile
maksimum arasõnda seçebilirsiniz. Bu
seçenek alõcõ şebekeye bağlõ değilken
ve bu yüzden MMS�inizi o anda
alamadõğõnda kullanõşlõdõr. 

Öncelik Bu
bel
Yük

Sayfa 
zamanõ

Bu
aya

Mesaj 
alma

Bu
MM
Ert

Maksimu
m mesaj 
boyutu 
(KB)

Ma
aya
Ma
aya
dah
bel
yol
Eğ
bir
kay
son
boy
düz



Mesajlar

Kapasite E-posta
posta destekler ve telefonunuz
osta gönderebilirsiniz. 
şturmanõza ve göndermenize
girdiğinizde eposta özelliği

 aktifleşir. Başarõyla
bir hesap seçebilirsiniz.

 Tanõmla ile yapõlandõrabilir
en seçerek varsayõlan eposta
lirsiniz. Posta kutusu listesine
utusu, Taslaklar, Gönderilmiş
ilir veya L Menü ile menü
eposta oluşturma veya almayõ
36

Bu menü kaydedilmiş MMS sayõsõnõ, kullanõlan
hafõzayõ ve her bir MMS kutusunun alanõnõ kontrol
etmenizi sağlar. 

Lütfen resimler, videolar, ajanda ve telefon rehberi
girişleri gibi diğer dokümanlar yüzünden MMS
saklama alanõnõn azalabileceğini unutmayõn.

STK

Kullanõlabilir menünün adõ ve yapõsõ şebeke
sağlayõcõnõz tarafõndan yapõlandõrõlmõş olan SIM
karta bağlõdõr. STK sağlayõcõya bağlõ olarak
hizmetler değişebilir.

Bu menü bir dizi katma değer hizmeti sağlar ve
kullanõlabilen hizmetler şebeke operatörüne göre
değişir. Detaylar için, lütfen şebeke opreatörünüzle
görüşün. STK destekleyen telefonlarda ilave STK
menüsü bulunur. Menü içeriği SIM kart tarafõndan
belirlenir ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK
tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü
tarafõndan değiştirilebilir. 

Telefonunuz JAVA e
ile arkadaşlarõnõza ep
Bu menü eposta olu
izin verir. Menüye 
otomatik olarak
aktifleştirildiğinde, 
Hesabõnõzõ Hesaplar
veya hesap listesind
hesabõ olarak atayabi
girdiğinizde, Gelen k
öğeleri görüntüleyeb
seçeneklerini açarak 
seçebilirsiniz.
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arõ değiştirebilirsiniz: 

arlarõ

nunuzun dilini değiştirmenize izin

yken ana menüye girmek için ,
.
elefon ayarlarõ > Diller seçin ve ,
.
 için + veya - tuşuna basõn ve
çin , tuşuna basõn.

lar ve menüler için dil değişikliği
kapatõlõp tekrar açõldõktan sonra
Telefon Ayarlarõ

6. Telefon Ayarlarõ

Hõzlõ Ayarlar
Hõzlõ Ayarlar hõzlõ şekilde aktifleştirebileceğiniz
önceden tanõmlõ ayarlar setidir. Aktifleştireldiğinde
mevcut ayarlarõn yerini alõrlar. 
Cep telefonunuz aşağõdaki altõ varsayõlan mod ile
önceden yapõlandõrõlmõştõr: Normal (Varsayõlan),
Sessiz, Toplantõ, Açõk hava, Arabada kullan ve Uçak.
Her mod fabrikada ayarlanmõş ayarlarõna sahiptir ve
sadece Normal modun ayalrõ değiştirilebilir. Diğer 5
mod görüntülenebilir ancak değiştirilemez. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Ayarlar > Hõzlõ ayarlar > Normal > Kişiselleştir

seçin ve , tuşuna basõn.
3. Telefonunuz varsayõlan mod setleriyle

önceden yapõlandõrõlmõştõr.
4. Bu modlardan birini aktifleştirebilir veya kendi

ayarlarõnõzõ yapabilirsiniz.
5. Eğer değiştirdiğiniz Hõzlõ Ayar aktif olan ise,

değişiklikler hemen etkili olur. 

Aşağõdaki ayarl
Uyarõ tipi
Alarm uyarõ tipi
Ajanda uyarõ tipi
SMS sesi
Kapak sesi
Tuş tonu
Bağlan uyarõsõ
Pil uyarõsõ

Telefon Ay

Dil
Bu menü telefo
verir. 
1. Boş modda

tuşuna basõn
2. Ayarlar > T

tuşuna basõn
3. Dili seçmek

onaylamak i

Bazõ uygulama
sadece telefon 
etkili olur. 



Telefon Ayarlarõ

Saat ayarlarõ 4. Tuş seçmek için + veya - tuşuna basõn ve ,
 tuşuna basõn.

 tuşu ile hõzlõ şekilde
fonksiyonlarõ listeler. Kõsayol
 istediğiniz fonksiyonu seçin

 kaydetmek için , veya L
asõn.

ece boş modda kullanõlabilir.
n kullanõmõ kõsõtlõysa kõsayol
z. 

, 1, #, * önceden
unlarõ değiştiremez veya

õş "+" girer (değiştirilemez).

n kapağõndaki MP3 tuşlarõnõ
lit açar (değiştirilemez).

od ile Toplantõ modu arasõnda
in. Eğer Toplantõ modunda
z, bu tuşa uzun basõş toplantõ

geçer. Eğer Toplantõ
ysanõz, bu tuşa uzun basõş
modunu kapatõr ve Normal
iş yapar. 
38

Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz:
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Ayarlar > Telefon ayarlarõ > Tarih ve saat seçin ve

, tuşuna basõn.
3. Tarih ve saat alanlarõna gitmek için + veya -

tuşuna basõn. 
4. Tarih ve saati girdikten sonra değişikliklerin

etkili olmasõ için , veya L Tamam tuşuna
basõn. 

Kõsayollar
Bir kõsayol tuşu ayarlayabilirsiniz, örneğin bir
özellik bir sayõ tuşuna ve navigasyon tuşuna
atanabilir. Ayrõca kõsayol tuşunu değiştirebilir veya
silebilirsiniz.
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn. 
2. Ayarlar > Telefon ayarlarõ > Kõsayollar seçin ve ,

tuşuna basõn.
3. Kõsayollar menüsüne girdiğinizde, kõsayol tuşu

atayabileceğiniz numara listesi göreceksiniz. 2
- 9 tuşlarõnõ ve dört navigasyon tuşunu kõsayol
tuşu olarak atayabilirsiniz (navigasyon tuşlarõ:
uzun basõş/kõsa basõş olarak ayarlanabilir) Eğer
tuş için kõsayol tanõmlanmamõşsa ekranda Boş
görüntülenir.

veya L Tamam
5. Ekran kõsayol

erişebileceğiniz 
tuşuna bağlamak
ve geçerli ayarõ
Tamam tuşuna b

Kõsayol tuşlarõ sad
Eğer telefonunuzu
tuşlarõ kullanõlama

Kõsayol tuşlarõ 0
tanõmlanmõştõr, b
silemezsiniz.

0 Uzun bas

* Telefonu
kilitler/ki

# Geçerli m
geçiş iç
değilseni
moduna 
modunda
Toplantõ 
moda geç
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õk > Açõk seçin, imleç Otomatik
ti alanõna gidecektir.
apatmak için Otomatik açõk > Kapalõ
kapalõ > Kapalõ seçin.
õkmak için , tuşuna basõn veya
n çõkmak için R Geri tuşuna basõn.
rlarõ

zelliğini Açõk veya Kapalõ olarak
iz. Eğer bu özelliği açarsanõz,
õzda PIN kodunu girmeniz istenir.
kodu olmadan SIM kartõnõzõn
rektiren özelliklerin hiç birini
. 

 veya Kapalõ olarak ayarlamak için
meniz gereklidir. 
ştir
menü ile değiştirebilirsiniz. 
yken ana menüye girmek için ,
.
lefon ayarlarõ > Güvenlik Ayarlarõ >

seçin ve , tuşuna basõn.
dunu girin ve onaylayõn.
dunu girin ve onaylayõn.
dunu tekrar girin ve onaylayõn. PIN

başarõlõ olduğu bildirilecektir.
Telefon Ayarlarõ

Kõsayol tuşlarõ için fabrika ayarlarõ aşağõdaki
şekildedir: 

Otomatik Açõk/Kapalõ
Telefonunuz Otomatik Açõk/Kapalõ özelliğini
destekler. Bu özeliği Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlayabilirsiniz.
1. Boş moddayken ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Ayarlar > Telefon ayarlarõ > Otomatik Açõk/Kapalõ

seçin ve , tuşuna basõn.
3. Otomatik kapalõ > Açõk seçin, imleç Otomatik

açõlma saati alanõndadõr.

4. Otomatik aç
kapanma saa

5. Bu özelliği k
ve Otomatik 

6. Kaydedip ç
kaydetmede

Güvenlik Aya
PIN kodu
PIN koruma ö
ayarlayabilirsin
telefonu açtõğõn
Doğru PIN 
kullanõmõnõ ge
kullanamazsõnõz
Bu özeliği Açõk
PIN kodunu gir
PIN kodu deği
PIN kodunu bu 
1. Boş modda

tuşuna basõn
2. Ayarlar > Te

PIN Değiştir 
3. Eski PIN ko
4. Yeni PIN ko
5. Yeni PIN ko

değişiminin 

1 Telesekreter (değiştirilemez)
2 Çalar saat

3 Kõzõlötesi Açõk/Kapalõ

4 Ajanda

5 Hesap makinasõ

6 Ses Kaydõ¬º

7 Arama filtresi

8 Gelen kutusu

9 Java



Telefon Ayarlarõ

Fabrika Ayarlarõ  resminiz gif formatõndaysa,
landõğõnda telefonunuz resmi
nun yerine varsayõlan telefon
B kablo çõkartõldõğõnda resmi
.

kranõnõzõn renk temasõnõ
Seçebileceğiniz üç tip renk

nüsüne girin ve renk temasõ
uşlarõna basõn.
õn seçimini onaylamak için ,
Seçtiğiniz renk temasõ sağ
ile belirtilecektir.

esinden birini seçebilirsiniz ve
i seçmek için +/- tuşlarõna
ğiniz parlaklõk seviyesi hemen
ra ayarõnõzõ kaydetmek için ,
şuna basabilirsiniz.

i 10 saniye, 30 saniye veya 60
yabilirsiniz. 
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Telefonunuzu fabrika ayarlarõna döndürmenizi
sağlar. 

Ekran Ayarlarõ

Boş ekran
Boş ekran tipi
Boş ekranda ne görüntüleneceğini seçebilirsiniz,
örneğin Dijital Saat, Analog Saat, Aylõk Görünüm veya
Dünya Saati.
Sözleşmeli boş ekran
Bu seçenek sadece Dijital Saat boş ekran görünümü
içindir. Saati göstermek için Açõk veya saat, tarih ve
hafta bilgisini göstermek için Kapalõ seçin.
Duvar kağõdõ
Boş ekranõnõz için duvar kağõdõ ayarlayabilirsiniz.
Üç tip duvar kağõdõ arasõndan aşağõdaki şekilde
seçebilirsiniz: (Bu duvar kağõtlarõ sadece Dijital
Saat boş ekran görünümü içindir).

Eğer duvar kağõdõ
USB kablo ile bağ
tanõmayacaktõr. Bu
resmi gösterilir. US
tekrar görebilirsiniz

Renk temasõ
Cep telefonu e
ayarlayabilirsiniz. 
temasõ mevcuttur: 
1. Renk temasõ me

seçmek için +/- t
2. Bu renk temasõn

tuşuna basõn. 
tarafõndaki daire 

Parlaklõk
Beş parlaklõk seviy
parlaklõk seviyesin
basabilirsiniz. Seçti
etkili olur. Daha son
veya L Tamam tu
Aydõnlatma
Aydõnlatma süresin
saniye olarak ayarla

Gömülü
resimler

Telefonunuzda bulunan statik arka
plan resimleri. 

Resimlerim MMS, Kõzõlötesi, WAP veya USB
ile aldõğõnõz ya da indirdiğiniz
resimler ve kamera ile çektiğiniz
fotoğraflar.
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r. (eğer telefon sessiz olarak
l sesi düşük ses seviyesinde çalar).

rm tipi ve alarm sesi yüksekliğini
iz. 

dõğõnda kişiselleştirilmiş alarm zil
 alarm zil tonu ile değiştirilecektir.

il sesi
 sesini ayarlayabilirsiniz.

õzda veya kapattõğõnõzda uyarõ tonu
a çõkartmamasõnõ seçebilirsiniz. Bu

eya Kapalõ olarak ayarlayabilirsiniz.
 Kapalõ şeklindedir.
si

vardõr. Telefon artõşlõ zil sesini de
esi göstergesinin üstünde artõşlõ zil
örüntülenir). Zil sesi yüksekliğini
 ses yüksekliği tüm arama gruplarõ
. 
ksekliği
vardõr. Telefon artõşlõ zil sesini de
esi göstergesinin üstünde artõşlõ zil
örüntülenir). Zil sesi yüksekliğini
Telefon Ayarlarõ

Selamlama metni
Bu menüyü seçtiğinizde metin editörü aktifleşir.
Telefonunuzu açtõğõnõzda açõlõş animasyonundan
sonra gösterilecek metin selamlama mesajõnõ
düzenleyebilirsiniz. Metin selamlama için maksimum
uzunluk 40 İngilizce harftir. 

Zil Sesi Ayarlarõ
Zil tonu listesinden yeni zil tonu seçerek gelen
aramalar için varsayõlan zil tonunu
değiştirebilirsiniz. Telefon rehberinizde altõ arama
grubu vardõr. Her arama grubuna farklõ zil tonu
atayabilirsiniz böylelikle telefonunuz çaldõğõnda
kimin aradõğõnõ bilirisiniz. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Ayarlar > Zil sesi ayarlarõ > Gelen arama zili seçin

ve , tuşuna basõn.
3. Zil tonu atamak istediğiniz arama grubunu

seçmek için , tuşuna basõn ve sonra Standart
sesler veya Seslerim seçin, mevcut tüm zil tonlarõ
görüntelenecektir.

4. Arama grubu, zil sesi tipi ve zil sesi listesi
arasõnda geçiş yapmak için +/- tuşuna basõn. 

Zil sesi listesinde gezinirken, seçilen zil sesi geçerli
ses yüksekliği ayarõ ile belirli bir gecikmenin

ardõndan çala
ayarlandõysa zi

Alarm tonu
Alarm tonu, ala
ayarlayabilirsin

Telefon kapatõl
tonu varsayõlan

SMS uyarõsõ z
SMS uyarõsõ zil
Değiştir sesi
Telefonu açtõğõn
çõkartmasõnõ vey
seçeneği Açõk v
Varsayõlan ayar
Zil sesi seviye
3 ses seviyesi 
destekler (zil s
sesi simgesi g
seçtiğinizde, bu
için geçerli olur
Alarm ses yü
3 ses seviyesi 
destekler (zil s
sesi simgesi g



Telefon Ayarlarõ

seçtiğinizde, bu ses yüksekliği tüm alarm gruplarõ Listeyi sil
 listesini görüntüler. Listeden
e tercihli şebeke listesinden bir

n , veya L Sil tuşuna

için , veya L Tamam tuşuna

t şebekeleri aramaya başlar
rin listesi ekranda gösterilir. 
eke seçin ve şebekeyi tercihli
nin en altõna eklemek için ,
şuna basõn. 
le

için , veya L Tamam tuşuna

vcut şebekelerin listesi
isteden bir şebeke seçin ve
i şebekeler listesinin en altõna
eya L Ekle tuşuna basõn. 

için , veya L Tamam tuşuna

ebekesinin ülke kodunu ve
irmeniz için editör aktifleşir. 
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için geçerli olur.

Bağlantõlar

Şebeke ayarlarõ
Şebeke adõ boş ekranda gösterilir. Eğer telefon
şebeke adõnõ belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve
bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.
Tercihli Şebeke
Tercihli şebeke listesi SIM kartõnda saklanõr.
Otomatik bağlanma sõrasõnda telefonun şebekeleri
arayacağõ sõrayõ belirler. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn. 
2. Ayarlar > Bağlantõlar > Şebeke ayarlarõ > Tercihli

şebeke seçin ve , tuşuna basõn.
Liste göster
1. Tercihli şebeke listesine girmek için , veya

L Tamam tuşuna basõn.
2. En tercihli şebeke listenin en üstünde yer

alacaktõr. 
3. Belirli bir şebekeyi seçmek için +/- tuşuna basõn

ve , veya L Seç tuşuna basõn.
4. Ekranda PLMN taşõndõ görüntülenir ve seçilen
şebeke tercihli şebeke listesinin en üstüne
taşõnõr. Bu en çok tercih edilen şebekedir. 

Tercihli şebekelerin
bir şebeke seçebilir v
şebeke silmek içi
basabilirsiniz. 
Mevcut şebekeler
1. Menüye girmek 

basõn.
2. Telefon mevcu

Mevcut şebekele
3. Listeden bir şeb
şebekeler listesi
veya L Ekle tu

Mevcut şebekeleri ek
1. Menüye girmek 

basõn.
2. Ekranda me

görüntülenir. L
şebekeyi tercihl
eklemek için , v

Şebeke kodu ekle
1. Menüye girmek 

basõn.
2. Cep telefonu ş
şebeke kodunu g



43

in 2 metod vardõr: geleneksel GSM
arlarõnõzõ burada belirleyebilirsiniz:

arlayabilirsiniz:

arlayabilirsiniz:

Sadece GPRS ile bağlanõr.
Sadece GSM ile bağlanõr.

ISDN (Dijital) veya analog.

Aranacak telefon numarasõnõ
girin. Telefon çevrimiçi moda
geçtiğinde bu numarayõ otomatik
olarak arayacaktõr. 
WAP sunucusunda oturum
açmak için kullanõcõ adõ. 
Oturum açmak için gereken şifre. 

Erişim noktasõ ismini ayarlar.
WAP sunucusunda oturum
açmak için kullanõcõ adõ. 
Oturum açmak için gereken
şifre. 
Telefon Ayarlarõ

3. Kodlarõ girdikten sonra şebekeyi tercihli
şebekeler listesinin en altõna eklemek için ,
veya L Tamam tuşuna basõn. 

GPRS ekle
Bu seçenek GPRS ekle modunu ayarlamanõzõ
sağlar: Her zaman ekli veya PDP oturumu süresince
ekli.
Tekrar kayõt ol
1. Eğer bu menüyü seçerseniz, telefon mevcut
şebekelerin listesini aramaya başlar ve mevcut
şebekelerin listesi ekranda görüntülenir. 

2. Bir şebeke seçmek için + / - tuşuna basõn ve
seçilen şebekeye kaydolmaya başlamak için ,
veya L Kaydet tuşuna basõn. 
Eğer seçilen şebekeye kayõt başarõsõz olursa,
telefon PLMN izin verilmez görüntüler ve kendi
şebekenize otomatik olarak kaydolur. 

Şebeke hesabõ
En fazla 5 tane şebeke hesabõ ayarlayabilirsiniz.
Şebeke hesaplarõndan birini aktifleştirebilir ve
kullanabilirsiniz. Şebeke hesap ayarlarõnõ
değiştirmeniz de mümkündür.
Her şebeke hesabõ için ayarlar aşağõdaki şekildedir: 
Hesap adõ
Hesap ismini ayarlamak için.

Taşõyõcõ
WAP erişimi iç
veya GPRS. Ay

GSM ayarlarõ
Aşağõdakileri ay

GPRS ayarlarõ
Aşağõdakileri ay

Sadece GPRS

Sadece GSM

Veri aramasõ
tipi
Telefon
numarasõ

Kullanõcõ adõ

Kullanõcõ şifresi

APN ayarõ
Kullanõcõ adõ

Kullanõcõ şifresi



Telefon Ayarlarõ

Kõzõlötesi Telefonunuz IrDA uyumlu başka bir cihaz
m otomatik olarak başlar. İşlemi
n ekranda mesajlar görüntülenir.
fazla IrDA cihaz bulursa, seçim
a liste görüntülenir. Onaylamak
dermek için , tuşuna basõn.
iğer cihazõ belirli bir zaman

lamazsa, kõzõlötesi bağlantõ
lemi iptal ederseniz gönderme

Kõzõlötesi > Al seçin. Cep
için hazõrdõr ve diğer IrDA
e başlamasõnõ bekler. Veri
 gibi, işlemi takip edebilmeniz
r görüntülenir. 
iğer cihazõ belirli bir zaman

lamazsa, kõzõlötesi bağlantõ
n dosyanõn boyu çok büyükse
 ederseniz alma iptal edilir. 
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Cep telefonunuz kõzõlötesi teknolojiye sahiptir
(IrDA da denir), bu sayede kablosuz bağlantõ ile
diğer IrDA uyumlu cihazlara veri gönderebilir veya
veri alabilirsiniz (örn., başka bir cep telefonu, PC
veya PDA, yazõcõ vs.). IrDA kullanarak
arkadaşõnõzõn cep telefonuna resim veya ses kaydõnõ
hõzlõ bir şekilde gönderebilir veya onlarõn
PDA�lerinden resim alabilirsiniz.
Telif hakkõ ile korunan dosyalar gönderilemez. PC
ile bağlantõ kurulurken, kõzõlötesi seçeneğini
aktifleştirdiğinizden emin olun.
Cihaz konumlama
Başka bir cihazdan veri almadan veya göndermeden
önce, cep telefonunuza göre konumlandõrõlmalarõ
gerekir. IrDA portlarõnõn birbirlerini
gördüklerinden ve birbirlerinden en fazla cm uzakta
olduklarõndan emin olun. IrDA õşõnõnõ hiç bir şeyin
kesmediğinden emin olun.
Veri gönderme
Cep telefonunuzdan IrDA ile veri göndermek için,
önce gönderilecek nesneyi seçmelisiniz: her kategori
için (resim, zil tonu vs), bir alt menü size Gönder
seçeneğine erişim sağlar.

bulduğunda, gönderi
takip edebilmeniz içi
Eğer telefon birden 
yapmanõz çin ekrand
ve seçilen veriyi gön
Eğer telefonunuz d
dilimi içinde bu
kesilirse veya siz iş
iptal edilir.
Veri alma
IrDA Aktifleştir
Veri almak için, 
telefonunuz alma 
cihazõn göndermey
göndermede olduğu
için ekranda mesajla
Eğer telefonunuz d
dilimi içinde bu
kesilirse, gönderile
veya siz işlemi iptal
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u fonksiyonu aktifleştirmeden önce
 gereklidir.

raçlarõ fonksiyonunu aktifleştirme/
kmak için Açõk/Kapalõ (Varsayõlan)
r. Açõk seçtiğinizde, telefonun dahili
ma alanõ olarak kullanabilir ve PC
iyonunu aktifleştirebilirsiniz. Bu
ullanmadan önce USB sürücüleri
 emin olun. Eğer daha önceden USB

kurmadõysanõz, kurmayõ
da "Bu fonksiyonu etkinleştirmek için
fonunu yeniden başlatõn" mesajõnõ
r Kapalõ seçerseniz, telefonun dahili
aklama alanõ olarak kullanõlabilir
arõ fonksiyonu kullanõlamaz.

ablo ile bağlõ olduğunda titreşim
yacaktr.
Telefon Ayarlarõ

Alõnan veriyi kaydetme
Aşağõdaki seçeneklere girmek için , tuşuna basõn:

Telefonu modem olarak kullanma
Cep telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.
IrDA veri haberleşme özelliğini aktifleştirin ve PC
veya PDA ile bağlantõ kurun. PC veya PDA
cihazõnõz harici IrDa modemi algõlayabilecek ve siz
de bunu kullanmaya başlayabileceksiniz. Örneğin,
çevirmeli bağlantõ sağlamak (numara şebeke
operatörünüz tarafõndan sağlanmalõdõr), PC ile veri
senkronizasyonu yapma (özel yazõlõm gereklidir). 
USB şarj cihazõ
Telefonunuzun pilini USB kablo ile şarj
edebilirsiniz. Pili şarj etmeye başlamadan önce
telefonun açõk olduğundan emin olun. Eğer veri
kablosu bilgisayara takõlõysa, bilgisayardan

çõkartmanõz ve b
tekrar takmanõz
PC Araçlarõ
Bu menü PC A
devre dõşõ bõra
seçmenizi sağla
hafõzasõnõ sakla
araçlarõ fonks
fonskiyonlarõ k
kurduğunuzdan
sürücüleri 
tamamladõğõnõz
lütfen cep tele
görürsünüz. Eğe
hafõzasõ hala s
ancak PC Araçl

Telefon USB k
uyarõsõ çalõşma

Kaydet Alõnan veri varsayõlan dosya adõ
ile kaydedilir. Veri dosyasõnõ ilgili
menü seçeneği ile yeniden
adlandõrabilirsiniz.

Görüntüle Alõnan verinin detaylarõnõ
görüntüler (müziği çalar veya
resmi görüntüler). 

İptal Alõnan veriyi siler, silmeyi
onaylamak için , tuşuna basõn.



Arama Ayarlarõ

2. Seçilen telefon numarasõnõn saat detaylarõnõ
in , veya L Tamam tuşuna
ya sonraki kayda gitmek için +
sõn.
leri gerçekleştirmek için L
basõn: 

veya Ahizesiz arama
bilirsiniz.
 editörünü açar ve seçilen

on numarasõna mesaj gönderir. 
arama ekranõ açõlõr. Seçilen
on numarasõ ekranda gösterilir.
arayõ değiştirebilir ve aramak
( tuşuna basabilirsiniz veya
ak, SMS göndermek ya da
arayõ kaydetmek için L
ekler tuşuna basabilirsiniz. 
 editörünü açar ve telefon
arasõnõ başka bir kişiye SMS
önderir. 
len numarayõ siler.
len numarayõ kontrol eder.

len numarayõ kaydet. 
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7 � Arama Ayarlarõ

Aramalar menüsünde yedi alt menü vardõr, bunlar,
Yapõlan Aramalar, Cevaplanan Aramalar, Cevapsõz Aramalar,
Sil, Arama Ayarlarõ, Arama ölçerler ve Arama filtresi�dir.

Arama listesi
Bu menü size yapõlan aramalar, cevapsõz aramalar
ve cevaplanan aramalarõn kayõtlarõndan oluşan bir
arama listesi sağlar. 
Bu listenin içindekiler: Cevapsõz aramalar, Cevaplanan
aramalar ve Yapõlan aramalar. Belirli bir tipteki
aramanõn kayõtlarõnõ görüntülemek için bu arama
tipini seçin. Cevapsõz aramalar, Cevaplanan
aramalar ve Yapõlan aramalar kronolojik sõra ile en
yenisi listenin en üstünde olacak şekilde listelenir. 

Telefonunuz her arama kayõt tipi için en fazla 20
telefon numarasõ kaydedebilir. Her numara için
en son 5 arama saati ve tarihi saklanabilir. 

1. Arama listesine girin ve listeden bir numara
seçin. Numarayõ hemen aramak için ( tuşuna
kõsa basõn.

görüntülemek iç
basõn. Önceki ve
veya - tuşuna ba

3. Aşağõdaki işlem
Seçenekler tuşuna 

Ara Ara 
seçe

SMS gönder SMS
telef

Aramadan 
önce 
numarayõ 
düzenle

Ön 
telef
Num
için 
aram
num
Seçen

Telefon 
numarasõ 
gönder

SMS
num
ile g

Sil Seçi
Numarayõ 
kontrol et

Seçi

Kaydet Seçi
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a yönlendirme seçeneğinin geçerli
trol etmenizi sağlar. 

liği aktifleştirdiğinizde ekranda
rme simgesi görüntülenir

ma (Şebeke özelliği)
leyen arama aktifleştirildiğinde,

en ikinci arama olduğunda
fonunuz arama bekletme ekranõnõ
terir. Gelen ikinci aramayõ
aplayabilir veya cevaplamayabilirsiniz.
r bu özelliği kapalõ olarak
rlarsanõz, telefon görüşmesi
arken biri sizi aradõğõ takdirde
fon sizi uyarmayacaktõr. Arayan
 meşgul sesi duyar. Bu seçeneği
 veya Kapalõ olarak ayarlayabilir
a Durum kontrolü yapabilirsiniz.
RS kullanarak bağlandõğõnõzda,
ci bir arama geldiğinde telefonun
 sesli uyarõ ile uyarõp
rmayacağõ bu menü ile belirlenir.
 veya Kapalõ seçebilirsiniz.
Arama Ayarlarõ

Arama ayarlarõ
Arama yönlendirme (şebeke özelliği)
Gelen aramalarõ cevaplamak için müsait olmadõğnõzda,
gelen tüm aramalarõ başka bir telefon numarasõna
(veya telesekretere) yönlendirebilirsiniz. Bu menü
ile yönlendirme koşullarõnõ ayarlayabilirsiniz. Bu
özellik şebekeye bağlõdõr.
Koşulsuz
Koşulsuz yönlendirme seçeneği şebeke üzerinden
size gelen tüm aramalarõ belirlediğiniz telefon
numarasõna yönlendirecektir.
Meşgulse
Bu seçenek gelen aramalarõ belirlediğiniz telefon
numarasõna telefonunuz meşgulse yönlendirecektir.
Yanõt yoksa
Bu seçenek gelen aramalarõ belirlediğiniz telefon
numarasõna gelen aramayõ cevaplamadõğnõzõda
yönlendirecektir.
Ulaşõlmazsa
Bu seçenek gelen aramalarõ belirlediğiniz telefon
numarasõna şebeke size ulaşamadõğõnda yönlendirecektir.
İptal
Menüye girdiğinizde 4 arama yönlendirme seçeneği
(yukarõda) liste şeklinde görüntülenir. Bir seçeneği
seçin ve onaylayõn, telefon şebekeye istek gönderir
ve arama yönlendirme seçeneğini iptal eder.

Durum
Bu menü 4 aram
durumlarõnõ kon

Not: Bu özel
arama yönlendi

Bekleyen ara
GSM aramasõ Bek

gel
tele
gös
cev
Eğe
aya
yap
tele
kişi
Açõk
vey

GPRS
aramasõ

GP
ikin
sizi
uya
Açõk



Arama Ayarlarõ

Hõzlõ arama ayarla

e
 arama yapmasõnõ ve arama
õzõ sağlar. Bu özellik şebeke
õndan sağlanan özel arama
gerektirir. Şifre doğrulama

letilecektir.

Kimlik gönder Telefon numaranõzõ aradõğõnõz
şinin görmesini veya
rmemesini seçebilirsiniz. Bu
çeneğin durumunu da kontrol
ebilirsiniz: Açõk veya Kapalõ.

özellik aktifleştirildiğinde tüm
alar engellenir.

özellik aktifleştirildiğinde
lararasõ aramalar engellenir.

ce yerel aramalar yapõlabilir.

zellik aktifleştirildiğinde gelen
 aramalar engellenir.
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Arama engellem
Bu menü telefonun
almasõnõ kõsõtlaman
operatörünüz taraf
engelleme şifresi 
amacõyla şebekeye i

Dakika hatõrlatõcõ Dakika hatõrlatõcõyõ kullanmayõ
veya kullanmamayõ seçebilirsiniz.
örn. telefonda olduğunuzda her
dakikanõn 40/50/55 nci
saniyelerinde telefonun uyarõ verip
vermeyeceğini seçebilirsiniz.

Her tuşa cevap Eğer bu seçeneği Açõk olarak
ayarlarsanõz, aramayõ cevaplamak
için kõrmõzõ tuş dõşõnda herhangi
bir tuşa basabilirsiniz.

Otomatik tekrar 
arama

Otomatik tekrar arama seçeneğini
Açõk veya Kapalõ seçebilirsiniz. Açõk
olarak ayarlandõğõnda ve aranan
kişiye ulaşõlamõyorsa, telefonunuz
numarayõ otomatik olarak tekrar
arar. Otomatik tekrar arama
sõrasõnda ekranda uyarõ vadõr.

Kulaklõk otomatik 
cevap

Kulaklõk otomatik cevap
seçeneğini Açõk veya Kapalõ
seçebilirsiniz. Açõk olarak
ayarlandõğõnda, telefon gelen
aramayõ 5 saniye sonra otomatik
olarak cevaplar.

(Şebeke
özelliği)

ki
gö
se
ed

Yapõlan tüm 
aramalarõ 
engelle

Bu 
aram

Uluslararasõ 
aramalarõ 
engelle

Bu 
ulus

Sadece yerel 
aramalar

Sade

Gelen tüm 
aramalarõ 
engelle

Bu ö
tüm
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me
 özelliği şebekenize göre farklõlõk
eya GPRS). 

e Açõk veya Kapalõ ayarlamanõzõ

 aktifleştirildiğinde, gelen ikinci
a telefonunuz arama bekletme

 ve bir bip sesiyle sizi uyarõr. Gelen
ayõ cevaplayabilir veya
rsiniz. Eğer bu özelliği kapalõ
õz, telefon görüşmesi yaparken biri
dirde telefon sizi uyarmayacaktõr.
gul sesi duyar. Bu seçeneği Açõk,
arlayabilir veya Durum kontrolü
urum kontrolü seçeneği GSM

n arama bekletme durumunuzu
 sağlar. 

liğe bağlõdõr. Detaylar için lütfen
nüzle görüşün. 

 bağlandõğõnõzda, ikinci bir arama
onun sizi sesli uyarõ ile uyarõp
 menü ile belirlenir. Açõk veya Kapalõ
Arama Ayarlarõ

Kod değiştir
Arama engelleme şifresini kontrol etmenizi sağlar. 

Arama beklet
Arama bekletme
gösterir. (GSM v
GSM
Arama bekletm
sağlar.
Arama bekletme
arama olduğund
ekranõnõ gösterir
ikinci aram
cevaplamayabili
olarak ayarlarsan
sizi aradõğõ takr
Arayan kişi meş
Kapalõ olarak ay
yapabilirsiniz. D
aramalarõnõz içi
kontrol etmenizi

Bu özellik abone
şebeke operatörü

GPRS
GPRS kullanarak
geldiğinde telef
uyarmayacağõ bu
seçebilirsiniz.

Dolaşõmdayken 
gelen

Bu özellik aktifleştirildiğinde,
dolaşõmdayken gelen tüm aramalar
engellenir.
Bu özelliği Açõk olarak ayarlamak
için arama engelleme şifresi
gereklidir. Eğer şifre doğruysa,
telefon bu özelliği aktifleştirmek
için şebekeye bir istek gönderir.

Engelleme iptal Engelleme iptal menüsündeki
seçenekler yukarõdaki ile aynõdõr.
Eğer bu özellik aktifleştirilirse,
devre dõşõ bõrakmak için arama
engelleme şifresini girmeniz
gerekir.  Eğer şifre doğruysa, telefon
bu özelliği devre dõşõ bõrakmak için
şebekeye bir istek gönderir. 

Durum Durum kontrol menüsündeki
seçenekler yukarõdaki ile aynõdõr.
Kontrol etmek istediğiniz seçeneği
seçin. Telefon şebekeye durum
kontrol isteği gönderir. Şebekeden
alõnan durum bilgisi ekranda
görüntülenir.



Arama Ayarlarõ

Dakika Hatõrlatõcõ Gelen arama olduğunda tekrar arama otomatik

nemesinden sonra aralõk artar. 

liğini Açõk veya Kapalõ olarak
r. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
ayõ 10 saniye sonra otomatik

r
landõğõnda, gelen aramayõ
ağõ açmanõz yeterlidir. Telefon
õnõ göstermek için bir bip sesi

ebeke özelliği)
õn aradõğõnõz kişi tarafõndan
görülmemesini ayarlar. Bu
u kontrol edebilirsiniz. Açõk

leri seçmenize izin verir: Açõk,

k seçmek aradõğõnõz kişinin
aranõzõ görmesini veya
ğlar. Eğer seçiminiz şebeke
klenmiyorsa, ekranda "Şebeke
lenmiyor" mesajõ görünür. 
50

Arama sürenizi yönetmek için bu menüyü
kullanarak telefon konuşmalarõnõz sõrasõnda
telefonun sesli uyarõyla size dakika hatõrlatmasõ
yapmasõnõ sağlayabilirsiniz (karşõ tarftaki kişi bu
sesi duymaz). Uyarõ için zaman aralõğõnõ
belirleyebilirsiniz: Kapalõ, 40s, 50s, 55s.
Her tuşla cevap
Bu seçeneği Açõk veya Kapalõ olarak ayarlayabilirsiniz
(varsayõlan Kapalõ). Bu özelliği aktifleştirdiğinizde,
gelen arama olduğunda, aramayõ cevaplamak için
herhangi bir tuşa basabilirsiniz, sadece ) ve R
tuşlarõ kullanõlamaz, bunlar aramayõ reddetmek için
kullanõlõr. 
Otomatik tekrar arama
Bu seçeneği Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlayabilirsiniz. Açõk olarak ayarlandõğõnda ve
aranan kişi meşgulsa, telefonunuz numarayõ
otomatik olarak tekrar arar. Tekrar arama aralõklarõ
aşağõdaki şekildedir: İlk tekrar arama denemesi 0
saniye, ikincisi 5 saniye, üçüncü ile beşinci
arasõndakiler 1 dakika, altõncõ ile onuncu arasõndaki
3 dakikadõr. Yedinci tekrar arama denemesinden
sonra telefon tekrar aramayõ durdurur. Telefon
tekrar aramaya başladõğõnda bir bip sesi duyulur.
Arama bağlandõğõnda özel bip sesi duyulur. 

olarak durur. 

Her tekrar arama de

Otomatik cevap
Otomaitk Cevap özel
ayarlamanõzõ sağla
telefon gelen aram
olarak cevaplar. 
Kapağõ aktifleşti
Açõk olarak ayar
cevaplamak için kap
aramanõn sonlandõğ
çõkartõr. 
Kimlik gönder (ş
Telefon numaranõz
görülmesini veya 
seçeneğin durumun
veya Kapalõ. 
Bu menü aşağõdkai
Kapalõ, Durum.
1. Kapalõ veya Açõ

telefon num
görmemesini sa
tarafõndan deste
tarafõndan destek
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i
hatsõz edici aramalardan kurtulmanõz
õ bir yol sağlar. Kara liste arama almak
lefon numaralarõnõ içerir (maksimum
se diğer tüm aramalar reddedilirken
abul edeceğiniz telefon numaralarõnõ
um 30).

� Bakiyeyi göster: Mevcut arama
bakiyesini gösterir (Arama limiti
ve Arama ücreti içindeki
ayarlara bağlõdõr).

� Limit göster: Arama limitini
gösterir.

� Limit iptal: Arama limitini iptal
eder. PIN2 kodu gerektirir. 

� Limit ayarla: Arama ücret limiti
ayarlamanõzõ sağlar. PIN2 kodu
gerektirir.

irim fiyatõ düzenlemenizi sağlar.
IN2 kodu gerektirir. 

elefon arama süresini arama
cret limiti ve birim ücrete göre
elirler. 
Arama Ayarlarõ

Arama ölçerler
Bu menü son aramayõ, toplam arama sayaçlarõnõ,
otomatik arama ücret bilgisini görüntülemenizi ve
arama süresi uyarõ tonu ve arama ücret ekranõnõ
ayarlamanõzõ sağlar. 
Telefonunuzu kapattõğõnõzda, son arama bilgisi saklanõr. 

Arama filtres
Arama filtresi ra
için basit ve hõzl
istemediğiniz te
30), Beyaz liste i
arama almayõ k
listeler (maksim

Son arama Son aramanõn süresini gösterir.
Son GPRS 
aramasõ

Son GPRS bağlantõsõnõn veri
aktarõm miktarõnõ gösterir.

Arama sayacõ Gelen ve yapõlan aramalarõnõzõn
toplam süresini gösterir. Sayacõ
sõfõrlayabilirsiniz.

Ücret göster Geçerli arama ücret bilgilerinin
ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini
belirlemek için Ücret görüntüleme açõk
veya Ücret görüntüleme kapalõ
(varsayõlan) seçebilirsiniz. Bu ayar
için PIN2 kodu gereklidir. 

Topl. ücretler 
(SIM özelliği)

� Ücret göster: Arama ücretlerini
gösterir.

� Sayaç sõfõrla: Arama sayacõnõ
sõfõrlar. Bu ayar için PIN2 kodu
gereklidir.

Arama tarifesi B
P

T
ü
b



Arama Ayarlarõ

Kara liste Arama filtresi ayarlarõ
az liste etkin veya arama filtresi
iniz (birbirinden bağõmsõz).

liste etkin olduğunda, boş
simgesi/kabul et simgesi

onunuz Kara liste
ralarõndan gelen aramalarõ
atik olarak reddeder.
onunuz sadece Beyaz liste
ki telefon numaralarõndan

 aramalarõ cevaplar ve diğer
ramalarõ reddeder.
a filtrelemeyi devre dõşõ
õr.
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Kara listeniz için ekle, durum kontrol et, değiştir ve
sil seçeneklerine izin verir, iki seçeneği vardõr: Yeni
numara ekle ve Bul. Yeni numara ekle seçtiğinizde,
aşağõdakileri yapabilirsiniz: 

Bul seçeneği kara listeyi gözden geçirmenizi sağlar.
Kara listeden belirli bir numara seçmek için + / -
tuşuna basabilirsiniz, sonra aşağõdaki işlemler için
LSeçenekler tuşuna basõn: 

Beyaz liste
Çalõşma metodu yukarõda anlatõlan "Kara liste" ile
aynõdõr

Kara liste etkin, Bey
devre dõşõ seçebilirs

Kara liste/Beyaz 
ekranda reddet 
görüntülenir. 

Seçenek İşlevi
Yeni numara Telefon numarasõ editörünü açõn,

yeni numarayõ girin ve numarayõ
kara listeye kaydedin. 

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

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

Sil Kara listeden seçilen numarayõ siler. 

Kara listeyi
etkinleştir

Telef
numa
otom

Beyaz listeyi
etkinleştir

Telef
içinde
gelen
tüm a

Filtreyi kapat Aram
bõrak
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şlemleri gerçekleştirmek için L
şuna basõn:
anõm
otoğraflar õzgara görünümünde
örüntülenir. Aynõ zamanda
eçenek Liste görünümü�ne değişir.
apmõş olduğunuz ayarlar bir

onraki seferde Liste Görünümü�ne
eğiştirene kadar kaydedilir.
esimleri tam ekran izlemek için

esim tarayõcõya girer. 
eçilen fotoğrafõ siler. Silmeden
nce sizden tekrar onay istenir. 
otoğraf klasöründeki tüm dosyalarõ
iler. 

eçilen fotoğrafõ yeniden adlandõrõr. 

u seçeneği seçerseniz, ekran
otoğraflarõn tam ekran görünümünü
er 4 saniyede bir görüntüler. Slayt
how modundan çõkmak için
erhangi bir tuşa basõn. 
Dosyalarõm

8. Dosyalarõm

Bu menü dosyalarõnõzõ daha etkin yönetebilmeniz
için dosyalarõ farklõ klasörlere kaydetmenizi sağlar.
İlaveten, telefonunuzla ilgili olarak, dosya sayõsõ,
kullanõlmõş olan hafõza, Kapasite sorgu menüsü ile
kullanõlmõş olan hafõza yüzdesi gibi bilgilere de
ulaşabilirisiniz. 

Telefonla birlikte gelen resimler ve zil tonlarõ telif
hakkõ ile korunmaktadõr. Bunlarõ silmeniz,
yeniden adlandõrmanõz, iletmeniz veya yüklemeniz
mümkün değildir. Bu resimlerin ve zil tonlarõnõn
bulunduğu klasörlere kullanõcõ tarafõndan
erişilemez. Telefonda PC Tools ile gezinirken
klasörleri göremezsiniz. 

Fotoğraflar
Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerasõ ile
çektiklerinizin dõşõnda MMS, WAP, Kõzõlötesi veya
USB ile indirdiğiniz fotoğraflar listelenir. 
1. Dosyalarõm > Fotoğraflar seçin , tuşuna basarak

Fotoğraflar menüsüne girin.

2. Aşağõdaki i
Seçenekler tu

Seçenekler T
Izgara
görünümü

F
g
s
Y
s
d

Önizleme R
r

Sil S
ö

Tümünü Sil F
s

Yeniden
adlandõr S

Slayt show B
f
h
s
h



Dosyalarõm

Resim tarayõcõ
a liste modunda seçtikten sonra,
ler tuşuna basõn, sonra Önizleme
 için resim tarayõcõya girin. 
 için + / - / < / > tuşuna basõn.

i yapabileceğiniz seçenekler
için , veya L Seçenekler

enüden Büyüt, Daralt, En uygun
Gerçek boyut seçebilirsiniz.

tme veya gerçek boyut
ten sonra fotoğraf ekran için
büyük hale gelirse hareket
ek için + / - / < / > tuşlarõnõ
abilirsiniz. 

seçenek Gif dosyalar için
nõlamaz.

a tuş takõmõ ile de Büyüt,
t, En uygun veya Gerçek boyut
ilirsiniz. 2 Büyütme, 3
ltme, 4 En Uygun, 5
k Boyut.
54

Fotoğrafõ õzgara vey
, veya L Seçenek
seçerek seçilen resim
Önceki/sonraki resim
Aşağõdaki işlemler
menüsüne girmek 
tuşuna basõn: 

Büyük resim 
yap

Bu seçenek sadece seçilen fotoğraf
sadece 128 * 160 veya daha küçükse
kullanõlabilir. Eğer bu seçeneği
seçerseniz, telefon rehberi listesi
görüntülenir. Telefon rehberinden bir
kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi
ile ilişkilendirmek için , veya L
Tamam tuşuna basõn.

Duvarkağõdõ
yap

Eğer seçilen fotoğraf 128*160 veya
daha küçükse, orijinal boyutunda
duvar kağõdõ olarka görüntülenir.
128*160�dan büyükse, 128*160
olarak yeniden boyutlandõrõlõr.

MMS 
boyutunda 
kaydet

Seçilen fotoğrafõ 128*160 olarak
yeniden boyutlandõrõr ve yeni
fotoğraf olarak kaydeder. Bu orijinal
fotoğraf boyutunu etkilemez. 

Detay Seçilen fotoğrafla ilgili dosya adõ,
dosya boyutu, format ve saklama
konumu gibi detay bilgileri gösterir. 

Gönder Seçilen fotoğraf için gönderme
metodunu seçebilirsiniz: MMS ile
gönderildi veya K.ötesi ile gönder.

Seçenekler Tanõm
Zoom Alt m

veya 
Büyü
seçtik
çok 
ettirm
kullan

Bu 
kulla

Ayrõc
Daral
seçeb
Küçü
Gerçe
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rdiğinizde, telefonun kamerasõ ile
in dõşõnda MMS, WAP, Kõzõlötesi
dirdiğiniz videolar listelenir.
> Videolar seçin , tuşuna basarak
üsüne girin.
şlemleri gerçekleştirmek için L
şuna basõn:
anõm
eçilen videoyu oynatmak için
ideo oynatõcõya girer. Videoyu
ynatmak için , tuşuna da
asabilirsiniz.
eçilen videoyu siler. Silmeden
nce sizden onay istenir. 
ideo klasöründeki tüm dosyalarõ siler.
eçilen videoyu yeniden adlandõrõr. 

eçilen videoyla ilgili dosya adõ,
osya boyutu, format ve saklama
onumu gibi detay bilgileri gösterir. 
eçilen video için gönderme
etodunu seçebilirsiniz: MMS ile

önderildi veya K.ötesi ile gönder.
Dosyalarõm

Videolar
Bu menüye gi
kaydettikleriniz
veya USB ile in
1. Dosyalarõm 

Videolar men
2. Aşağõdaki i

Seçenekler tu

Sil Seçilen fotoğrafõ siler. Silmeden
önce sizden onay istenir.

Yeniden
adlandõr

Seçilen fotoğrafõ yeniden adlandõrõr.

Slayt show Fotoğraflarõ her 4 saniyede bir slay
show olarak gösterir. Slayt show
modundan çõkmak için herhangi bir
tuşa basõn. 

Büyük resim 
yap

Bu seçenek sadece seçilen fotoğraf
sadece 128 * 160 veya daha küçükse
kullanõlabilir. Eğer bu seçeneği
seçerseniz, telefon rehberi listesi
görüntülenir. Telefon rehberinden bir
kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi
ile ilişkilendirmek için , veya L
Tamam tuşuna basõn. 

Duvarkağõdõ 
yap

Eğer seçilen fotoğraf 128*160 veya
daha küçükse, orijinal boyutunda
duvar kağõdõ olarak görüntülenir.
128*160�dan büyükse, 128*160
olarak yeniden boyutlandõrõlõr.

Gönder Seçilen resim için gönderme
metodunu seçebilirsiniz: MMS ile
gönderildi veya K.ötesi ile gönder.

Seçenekler T
Çal S

v
o
b

Sil S
ö

Tümünü Sil V
Yeniden
adlandõr

S

Detay S
d
k

Gönder S
m
g



Dosyalarõm

Videolar MP3
alarõ ekranda liste olarak
, Kõzõlötesi veya USB ile

alarõ dahil). Dosyalarõm > MP3
basarak MP3 menüsüne girin
lar� sayfa 22). 

nü içerir: Gçmülü resimler ve
resimler menüsündeki resimler
ş ve telif hakkõ ile korunan
erim menüsü MMS, WAP,
e indirdiğiniz resimleri içerir.
imler seçin ve , tuşuna basarak
ne girin.
eya Resimlerim seçin.

klinde gösterilir.
leri gerçekleştirmek için L
 basõn:
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Videolar varsayõlan olarak tam ekran olmadan
gösterilir. Video tam ekran modunda
gösterilmediğinde, ekranõn üst kõsmõnda video
gösterilirken alt kõsõmda ilerleme bilgisini, toplam
süreyi, ses seviyesini gösteren iz bilgisi yer alõr.
Tam ekran izlemeye geçmek için L tuşuna
basabilirsiniz. Tam ekran izleme sõrasõnda ekran
yatay olarak 90 derece döner. Tam ekran izleme
sõrasõndaki tuş işlevleri aşağõdaki gibidir: 

Tüm MP3 dosy
görüntülenir (MMS
indirilen MP3 dosy
seçin ve , tuşuna 
(lütfen bkz �MP3 ça

Resimler
Bu menü 2 alt me
Resimlerim. Gömülü 
fabrikada yüklenmi
resimlerdir. Resiml
Kõzõlötesi ve USB il
1. Dosyalarõm > Res

Resimler menüsü
2. Gömülü resimler v

Resimler liste şe
3. Aşağõdaki işlem

Seçenekler tuşuna

Tuş İşlevi
, Oynatmayõ başlat/duraklat.

+ / - Ses seviyesini ayarla Seçilen ses
seviyesi kaydedilir.

< / >
Kõsa basõş önceki/sonraki dosyayõ
seçer. Uzun basõş hõzlõ ileri/geri
sarar. 

L 
fonksiyon 
tuşu

Normal/Tam ekran, tam ekran
izlemeye geçiş.

R 
fonksiyon 
tuşu

Durdur/Çõkõş
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u seçenek sadece seçilen resim
adece 128 * 160 veya daha küçükse
ullanõlabilir. Eğer bu seçeneği
eçerseniz, telefon rehberi listesi
örüntülenir. Bir kişi seçtikten sonra,
esmi seçilen kişi ile ilişkilendirmek
çin , veya L Tamam tuşuna basõn. 
ğer seçilen resim 128*160 veya
aha küçükse, orijinal boyutunda
uvar kağõdõ olarak görüntülenir.
28*160�dan büyükse, 128*160
larak yeniden boyutlandõrõlõr.
eçilen resmi 128*160 olarak
eniden boyutlandõrõr ve yeni resim
larak kaydeder. Bu orijinal resim
oyutunu etkilemez. 
eçilen resimle ilgili dosya adõ,
osya boyutu, format ve saklama
onumu gibi detay bilgileri gösterir. 
eçilen resim için gönderme
etodunu seçebilirsiniz: MMS ile

önderildi veya K.ötesi ile gönder.
Dosyalarõm

Seçenekler Tanõm
Izgara
görünümü

Resimler õzgara görünümünde
görüntülenir. Aynõ zamanda
seçenek Liste görünümü�ne değişir.
Yapmõş olduğunuz ayarlar bir
sonraki seferde Liste Görünümü�ne
değiştirene kadar kaydedilir.

Önizleme Resimleri tam ekran izlemek için
resim tarayõcõya girer. 

Sil Seçilen resmi siler. Silmeden önce
sizden tekrar onay istenir. 

Tümünü Sil Resimler klasöründeki tüm resimleri
siler. 

Yeniden
adlandõr

Seçilen resmi yeniden adlandõrõr. 

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

Büyük
resim yap

B
s
k
s
g
r
i

Duvarkağõdõ 
yap

E
d
d
1
o

MMS 
boyutunda 
kaydet

S
y
o
b

Detay S
d
k

Gönder S
m
g



Dosyalarõm

enüsü altõndaki seçenekler
elen arama zil sesi olarak ayarla

esi
un toplam hafõza kapasitesini,
yõ ve kullanõm yüzdesini
ullanõn.

õm
ilen sesi siler. Silmeden önce
en onay istenir. 
ilen ses klasöründeki tüm
alarõ siler.

ilen sesi yeniden adlandõrõr.

 gelen aramalar için zil sesi
ak ayarlar.
ilen ses için, dosya adõ, boyutu,
nluğu ve formatõ gibi detaylõ
ileri gösterir. 
ilen ses için gönderme
odunu seçebilirsiniz: MMS ile
erildi veya K.ötesi ile gönder.
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Gömülü resim menüsü altõndaki seçenekler
aşağõdaki gibidir: Önizleme, Duvarkağõdõ yap, Büyük
resim yap ve Detay.

Sesler
Telefonunuz ses dosyalarõnõ resimleri yönettiği gibi
yönetir. Önceden yüklenmiş müzik dosyalarõ
genellikle Dosyalarõm > Sesler > Standart ses
konumunda saklanõrken, MP3 dosyalarõ genellikle
Dosyalarõm > Mp3 kütüphanesi altõnda ve diğer ses
dosyalarõ Sesler > Seslerim içinde saklanõr.
Bu menü 2 alt menü içerir: Standart sesler ve
Seslerim. Standart sesler menüsündeki sesler
fabrikada yüklenmiş ve telif hakkõ ile korunan
seslerdir. İmleci Standard sesler listesine
getirdiğinizde, telefon sesi çalar. Seslerim menüsü
MMS, WAP, Kõzõlötesi ve USB ile indirdiğiniz
sesleri içerir. 
1. Dosyalarõm > Sesler seçin ve , tuşuna basarak

Sesler menüsüne girin.
2. Standart sesler veya Seslerim seçin.

Sesler ekranda liste şeklinde görüntülenir. 
3. Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L

Seçenekler tuşuna basõn:

Standart sesler m
aşağõdaki gibidir: G
ve Detay.

Hafõza kapasit
Bu menüyü telefon
kullanõlmõş hafõza
görüntülemek için k

Seçenekler Tan
Sil Seç

sizd
Tümünü Sil Seç

dosy
Yeniden
adlandõr

Seç

Zil sesi 
olarak ayarla

Sesi
olar

Detay Seç
uzu
bilg

Gönder Seç
met
gönd
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leri listeler. Her ismin yanõndaki
numunu gösterir. Eğer SIM kart
irişi ise, SIM kart simgesi olur, eğer

ehberi kaydõ ise varsayõlan numara
olur (eğer telefon numarasõ
girdiğiniz alanõn simgesi

 ana menüye girmek için , tuşuna

eri listesine doğrudan girmek için
ken - tuşuna basõn. 
k için +/- tuşlarõna basõn, numarayõ
amak için ( tuşuna basõn, veya
lemleri yapmak için L Seçenekler
: 
anõm
eni telefon rehberi girişi yaratõr
ulmak istediğiniz ismin ilk harfini
irin.
Telefon Rehberi

9. Telefon Rehberi

Telefonunuzda iki telefon rehberi vardõr. SIM
telefon rehberi SIM kartõnõzda bulunur ve telefon
rehberine kaydedebileceğiniz giriş sayõsõ SIM
kartõnõzõn kapasitesine bağlõdõr. İkinci telefon
rehberi (Akõllõ telefon rehberi) telefon
hafõzasõndadõr ve kaydedebileceğiniz maksimum isi
kartõ sayõsõ 500�dür. (isim kartõ bir isim, 5 telefon
numarasõ, eposta adresi, adres, posta kodu ve nottan
oluşabilir). SIM kart varsayõlan telefon rehberidir,
ancak iki rehberdeki girişler birleştirilir, sõralanõr ve
liste halinde görüntülenir. Telefon rehberine yeni
bir kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz
telefon rehberine eklenir.

Ajanda, Randevular, Sesler, Fotoğraflar ve
Videolar telefon belleğinin çok fazla kõsmõnõ
kullanmadõğõ takdirde en fazla 500 isim kartõ
kaydedebilirsiniz.

Liste
Kişi listesi isim
simge kayõt ko
telefon rehberi g
Akõllõ telefon r
alanõ simgesi 
girmediyseniz, 
görüntülenir). 

Girin
1. Boş modda,

basõn.
2. Telefon rehb

boş modday
3. Girişi seçme

doğrudan ar
aşağõdaki iş
tuşuna basõn

Seçenek T
Yeni Y
Bul B

g



Telefon Rehberi

õğõnõzda telefon rehberine
bilirsiniz, çünkü telefon
asõ biraz zaman alõr. 

eri
 (maksimum 12 karakter) ve
ksimum 40 hane) içerir.
 +/- tuşuna basõn ve girişle ilgili
ntülemek için , tuşuna basõn.

seçilen kayõt telefondaysa, SIM
telefon rehberine kopyalanõr.

kayõtta telefon numarasõ
an alanlar varsa, (eposta, notlar,

, posta kodu gibi) SIM karta
lama sõrasõnda bu alanlar göz
dilir.
seçilen kayõt SIM karttaysa.
 kopyalamak ile aynõdõr, tek
kaydõn taşõnmasõndan sonra
k kaydõn silinecek olmasõdõr. 
seçilen kayõt telefondaysa.

 kopyalamak ile aynõdõr, tek
kaydõn taşõnmasõndan sonra
k kaydõn silinecek olmasõdõr. 
60

Telefonunuzu açt
hemen erişemeye
rehberinin başlatõlm

SIM telefon rehb
SIM kart kaydõ isim
telefon numarasõ (ma
Bir giriş seçmek için
detaylõ bilgileri görü

Ara Seçilen numarayõ arar. Seçenekleri
aşağõdakilerdir: Ara veya Ahizesiz
arama.

SMS gönder Seçtiğiniz kişiye SMS gönderir.
MMS 
Gönder

Seçtiğiniz kişiye MMS gönderir.

İsim kartõ 
gönder

Kaydõ metin formatõnda SMS ile
gönderir. (not: SMS uzunluk
kõsõtlamasõ olduğu için, kaydõn
içinde çok fazla numara varsa,
tamamõ gönderilemeyebilir).

K.ötesi ile 
gönder

İsim kartõnõ IrDA cihaza gönderir. 

Düzenle Seçilen kaydõ düzenler.
Sil Seçilen kaydõ siler.
Hõzlõ arama Seçilen kayõt için hõzlõ arama tuşu atar. 
Telefona 
kopyala

Eğer kayõt SIM karttaysa, telefona
kopyalanõr. Telefona kopyalandõğõnda
SIM kart kaydõndaki telefon numarasõ
varsayõlan alanõna kopyalanõr (otomatik
olarak varsayõlan telefon numarasõ
olarak atanõr).

SIM�e 
Kopyala

Eğer 
kart 
Eğer 
olmay
adres
kopya
ardõ e

Telefona 
taşõ

Eğer 
İşlem
fark 
kayna

SIM�e Taşõ Eğer 
İşlem
fark 
kayna
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ullanõcõ tarafõndan oluşturulan) biri
ve diğer bilgilerden en az birini

bir giriş seçmek için +/- tuşuna basõn
etaylõ birlgileri görüntülemek için ,
ğõdaki işlemleri gerçekleştirmek için
şuna basõn:

 karakter)
� Posta Adresi
(Maksimum 60 karakter)

� Posta kodu
(Maksimum 10 hane)

� Notlar
(Maksimum 48 karakter)

� Varsayõlan olarak ayarla
(Seçilen girişin sadece bir
numarasõ varsa bu seçenek
görünmez)

� Hõzlõ arama

� SIM�e Kopyala 

� SIM�e Taşõ

der � K.ötesi ile gönder
Telefon Rehberi

Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L
Seçenekler tuşuna basõn:

Telefonun Telefon Rehberi (Akõllõ telefon 
rehberi)
Akõllõ telefon rehberindeki girişlere İsim kartõ denir.
İsim kartõ aşağõdaki bilgileri içerir:

Her isim kartõ (k
isim (zorunlu), 
içermelidir.
Giriş listesinden 
ve girişle ilgili d
tuşuna basõn. Aşa
L Seçenekler tu

� Düzenle � İsim kartõ gönder

� Kişi sil � Büyük resim iptal
(eğer büyük resim
ayarlamadõysanõz bu
seçenek kullanõlmaz)

� SMS gönder � Hõzlõ arama

� MMS ile 
gönderildi

� Düzenle 

� K.ötesi ile gönder � Telefona kopyala

� Ara � Telefona taşõ

� Sil

� İsim
(Maksimum 40 karakter)

� Faks numarasõ

� Cep numarasõ
(Maksimum 40 hane)

� Çağrõ cihazõ numarasõ

� E-posta
(Maksimum 48

� Ofis numarasõ

� Ev numarasõ

� Düzenle

� Sil

� SMS gönder

� MMS Gönder

� İsim kartõ gön

� Ara



Telefon Rehberi

Bul SIM
konumu SIM kart ise, Yeni ekle
il, isim girme (maksimum 12
numarasõ (maksimum 41 hane)

umarasõnõ girin (Büyük resim,
lanlarõ arasõnda geçiş içim +/-

im alanõndayken , veya L
a Büyük resim ayarla seçerek
üsüne girmek için basmak,
Resimler menüsünden resim
ir. 
esim alanõndayken, resimleri
na basõn. Kişi için büyük resim
şuna basarak kaydedebilirsiniz,
k için R tuşuna basõn.

ara alanlarõnõn üzerindeyken,
yõ doğrudan girmek için tuş
. İmleci hareket ettirmek için

eri gerçekleştirmek için L
 basõn:
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SIM kart veya akõllõ telefon rehberinde kayõtlõ telefon
numaralarõnõ Bul menüsü ile arayabilirsiniz (İngilizce
isimler listenin üstündedir ve alfabetik olarak
sõralanmõştõr, Çince isimler İngilizce isimlerden
sonra gelir ve Pinyin şeklinde sõralanmõştõr).
1. Menüye girin ve telefon rehberinde bulmak

istediğiniz ismin ilk harflerini girin. 
2. Eğer eşleşen kayõtlar varsa, ekranda eşleşen ilk

kayõt görüntülenir. Aksi takdirde, telefon
rehberindeki ilk kayõt görüntülenir. 

3. Veya doğrudan telefon rehberi listesine girmek
için , tuşuna basõn ve listede gezinmek için +/-
tuşuna basõn. 

İngilizce aramalarda büyük küçük harf fark
etmez. "ABC" veya "abc" şeklinde girmenin farkõ
yoktur.

Yeni ekle
Yeni girişin kayõt yeri Kaydetme konumu
menüsündeki ayarlara bağlõdõr. Varsayõlan olarak,
yeni giriş SIM karta kaydedilir. Eğer Kaydetme
konumu menüsünde tercih ettiğiniz yeri seçtiyseniz,
yeni giriş seçtiğiniz konumda kaydedilecektir.

Eğer geçerli saklama 
büyük resim Ekle/S
karakter) ve telefon 
izin verir.
1. İsim ve telefon n

isim ve numara a
tuşuna basõn). 

2. İmleç Büyük res
Seçenekler tuşun
Dosyalarõm men
Fotoğraflar ve 
seçmenize izin ver

3. İmleç Büyük r
açmak için , tuşu
seçebilir ve , tu
daha sonra çõkma

4. İmleç isim ve num
isim ve numara
takõmõnõ kullanõn
</> tuşuna basõn. 

5. Aşağõdaki işleml
Seçenekler tuşuna
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i girmeyi bitirdiğinizde, kaydetmek
mam tuşuna basõn.
 yeni yarattõğõnõz isim kartõnõ

ilir, silebilir, varsayõlan alan
rsiniz. 

a ister telefonda olsun bir telefon
n az bir isim ve isim olmayan bir
r. 

l
õllõ telefon rehbernizdeki kayõtlarõn
erde silmek için Kişiler > İlerle >
bilirsiniz. Kayõtlar silindiği takdirde
Bu yüzden silmeden önce sizden

pyala

fona
i hafõzasõ dolu olmadõğõ sürece,
ünün kopyalanmasõ bitene veya
olana kadar SIM kayõtlarõnõn hepsi
berine arka arkaya kopyalanõr. 
Telefon Rehberi

Telefon
Eğer geçerli kayõt konumu telefonsa, Yeni ekle Büyük
resim ekle/sil, grup, isim, telefon numarasõ, eposta,
adres, şirket, posta kodu ve notlarõ girmenize izin verir. 
1. Farklõ giriş alanlarõ arasõnda geçiş yapmak için

+/- tuşuna basarak farklõ tipteki bilgileri girin
(numara, eposta vb gibi).

2. İsim kartõna arama grubu da atayabilirsiniz.
Arama grubu alanõna geçmek için +/- tuşuna
basõn ve arama grubunu seçmek için </> tuşuna
basõn.

3. Büyük resim alanõ üzerindeyken, büyük resim
listesini açmak ve isim kartõna büyük resim
atamak için , tuşuna basõn.

4. Tüm bilgiler
için L Ta

5. Daha sonra
düzenleyeb
ayarlayabili

İster SIM kartt
rehberi kaydõ e
alan içermelidi

Tümünü Si
SIM kart ve ak
hepsini bir sef
Tümünü sil seçe
geri alõnamaz. 
onay istenir.

Tümünü ko

SIM�den Tele
Telefon rehber
kayõtlarõn tüm
telefon hafõza d
akõllõ telefon reh

Seçenek Tanõm
Kaydet Yeni girişi kaydeder.
Büyük
resim 
ayarla

Yeni giriş için zaten bir büyük resim
atadõysanõz, bu seçenek gözükmez.

Büyük
resim 
düzenle

Yeni giriş için zaten bir büyük resim
atamadõysanõz, bu seçenek gözükmez.

Büyük
resim
iptal

Yeni giriş için zaten bir büyük resim
atamadõysanõz, bu seçenek gözükmez.



Telefon Rehberi

Telefondan SIM�e Grup ayarlarõ
erindeki isim kartlarõna grup

ullanabileceğiniz gruplar:
aş, İş arkadaşõ, Topluluk ve Özel

a karşõlõk gelen grup simgesini
Her grup için farklõ zil tonlarõ
birinden ayõrabilirsiniz.

umu
ri tipi seçtiyseniz, (SIM veya
diğinizde yeni giriş seçilen

ydedilecektir.

bilgilerinizi girme, gösterme,
e veya silme izni verir.

t ve telefon rehberi ile ilgili
inmenizi sağlar:
ite
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SIM kart hafõzasõ dolu olmadõğõ sürece, kayõtlarõn
tümünün kopyalanmasõ bitene veya SIM kart
hafõzasõ dolana kadar telefon kayõtlarõnõn hepsi SIM
karta arka arkaya kopyalanõr. 
Akõllõ telefon rehberindeki bir isim kartõ 5 taneye
kadar telefon numarasõ alabilir. Bu yüzden isim
kartõndaki tüm telefon numaralarõ SIM karta
kopyalanõr, ancak her numara yeni bir kayõt olur. Bu
kayõtlardaki isimler isim kartõndaki isim
alanõndakyle aynõ olur. Eğer telefon kaydõnõn telefon
numarasõ alanõ yoksa, kayõt atlanõr. 

Tümünü taşõ
Tümünü kopyala ile benzerdir, tek fark kayõtlarõn
yeni konuma taşõnmasõndan sonra kaynak kayõtlarõn
silinmesidir. 
Telefon kayõtlarõ için, isim kartõndaki telefon
numarasõ olmayan alanlar (eposta, notlar, adresler,
posta kodlarõ gibi) SIM karta taşõndõktan sonra göz
ardõ edilirler.

Akõllõ telefon rehb
atayabilirsiniz. K
Varsayõlan, Aile, Arkad
(grup ismini ve bun
değiştirebilirsiniz). 
atayarak gruplarõ bir

Kaydetme kon
Eğer telefon rehbe
telefon) kayõt ekle
telefon rehberine ka

Bilgilerim
Bu menü kişisel 
gönderme, düzenlem

Kapasite
Bu menü SIM kar
aşağõdaki bilgileri ed
� Kullanõlmõş kapas
� Toplam kapasite
� Kullanõlmõş yüzde
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10. Eğlence

JAVA (Üçüncü taraf uygulamalarõ)
Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede
Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke
üzerinden indirilebilir. Mevcut Java oyunlarõna
erişmek için (Amiral Battõ ve Yarõş) JAVA > JAVA ön
yükle tuşuna basõn.

Bio-ritm
Girdiğiniz doğum tarihine göre, Bio-ritm enerji
seviyenizi, IQ ve ruh hali değişikliklerinizi gösteren
grafikler çizer. Aynõ zamanda önceki günkü (L),
sonraki günkü (R), geçen ayki (+) ve sonraki ayki
(-) durumlarõnõzõ da kontrol edebilirsiniz. 
1. Bio-ritm menüsüne girin ve Doğum günü seçerek

doğum gününüzü girin.
2. Girdiğiniz doğum gününe göre grafiklerin

çizilmesine başlanmasõ için Bugünün grafiği
seçin. Grafiğin ana sayfasõnda, tarih düzenleme
ekranõna girmek için (başlõk Herhangi bir gün
için grafik olur) L Tarih gir tuşuna basõn,
herhangi bir günün grafiğini kontrol etmek için
, veya L tuşuna basõn. 



Araçlar

Kadõn Takvimi�ne girin ve aşağõdaki alanlardaki

ü: ovülasyon döngünüzün
õsõ (örn. 28 gün).
periyodunuzun ortalama gün
).

ün başlangõç tarihi: son
başlangõç tarihi (GG/AA/

leri gerçekleştirmek için L
 basõn:

ünde L Seçenekler tuşuna
deki simgelerin anlamlarõnõ

ejan seçin.

õm
õ yüksek döllenme riski ve
ini menstüral periyotlarõnõzõ

ermek için.
ile kalmanõzõn en muhtemel
ğu tarihleri göstermek için.
vimde gösterilen simgelerin
mlarõnõ açõklamak için.
66

11. Araçlar

Kadõn ajandasõ

Kadõn ajandasõndaki çeşitli fonksiyonlar ile elde
edilen sonuçlar sadece jeneriktir; her bireyin
durumu farklõ olacağõ için kesin olmayabilir.
Sonuçlar sağlõk, medikal, aile veya hamilelik
planlamalarõ veya herhangi bir durumda karar
almak için güvenilir olarak
KULLANILMAMALIDIR; ölçümler doktor
tarafõndan yapõlan sağlõk kontrolerinin yerini
alacak şekilde DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR.
Philips telefonu tõbbi bir cihaz veya alet değildir.
Sağlõk ve/veya hamilelikle ilgili konularda
bireylerin tõbbi tavsiye almalarõ önerilir..
Kişilerin kadõn takvimine güvenerek hamile
kalmalarõ veya kalmamalarõ konusunda Philips
sorumlu tutulamaz.

Kadõn takvimi
Bu fonksiyon tahmini menstüral periyodunuzu ve
olasõ yüksek döllenme riski periyotlarõnõzõ kontrol
etmeyi sağlar. Boş moddayken R tuşuna basarak

bilgileri doldurun:
1. Ortalama döng

ortalama gün say
2. Ortalama gün: 

sayõsõ (örn. 5 gün
3. Son döngünüz

periyodunuzun 
YYYY).

4. Aşağõdaki işlem
Seçenekler tuşuna

5. Takvim görünüm
basõn ve takvim
göstermek için L

Seçenekler Tan
Kontrol et Olas

tahm
göst

Uyarõ Ham
oldu

Lejan Tak
anla
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õ yaptõktan sonra, giriş alanlarõnõ ve
sonuçlarõnõ temizlemek için L
una basõn, böylelikle yeni bir
apabilirsiniz. 
olik Oran (BMR)
k Oran, stres, açlõk, kas aktivitesi,
ve sağlõk koşularõnõn etkisi altõnda
en veya uyuyan bir bireyin hayatõnõ
 için ihtiyaç duyduğu minimum

nimidir. Bazal Metabolik Oran
lik durumunu yansõtõr ve kilo

lõk bakõmõ açõsõndan referans olarak

uzda BMR hesaplanmasõ için
ül Harris-Benedict formülüdür ve
edir: 
655 + (9.6 x kg cinsinden ağõrlõk) +
den boy) - (4.7 x yaş)

Cacotrophia
Zayõf
Normal kilo
Şişman
Obesite
Hastalõklõ Obesite
Araçlar

BMI-Vücut Kütle İndeksi
BMI yetişkinler aşõrõ kilo ölçümü için tavsiye edilen
yöntemdir. Aşõrõ kilo ile obesite arasõndaki çizgi
vücuttaki yağ oranõ ile yakõndan ilgili olan BMI ile
belirlenir. Ağõrlõk indeksinizi BMI menüsü ile
ölçebilirsiniz. 
BMI, kilonun boyun karesine bölünmesi ile
hesaplanõr. Hesaplamada ağõrlõk kilogram uzunluk
metre cinsindendir. Formül aşağõdaki gibidir: 
BMI= [kilo (kg)]/ [(Boy) metre x (Boy) metre]
1. Menüye girdiğinizde imleç kilo alanõnda olur.

Kilonuzu girmek için tuş takõmõnõ kullanõn.
İmleci kilo ve boy alanlarõ arasõnda değiştirmek
için + / - tuşlarõnõ kullanõn. 

Kilo ve boy girişi yapmak için, kilo için ağõrlõk
birimi kilogram (kg) ve boy için santimetredir
(cm). Ancak BMI hesaplanõrken santimetre
olarak girilen boy metreye dönüştürülür. 

Kilo 10 ile 200 kg. Boy 10 ile 300 cm. 

2. Boy ve kiloyu girdikten sonra, hesaplamaya
başlamak için L Hesapla veya , tuşuna
basõn. Sonuç ekranõn altõnda ögsterilir.
BMI�nizi göstermenin yanõnda, BMI
sonucunuzun yorumlanmasõ da aşağõdaki
şekilde gerçekleştirilir:

3. Hesaplamay
hesaplama 
Temizle tuş
hesaplama y

Bazal Metab
Bazal Metaboli
ortam sõcaklõğõ 
olmayan dinlen
devam ettirmek
kalori gereksi
bireyin metabo
kontrolü ve sağ
kabul edilir.
Cep telefonun
kullanõlan form
aşağõdaki şekild
Kadõn: BMR = 
(1.8 x cm cinsin

16 veya altõ
16 - 18.5
18.5 - 24.99
25 - 29.99
30 - 39.99
40 veya üstü



Araçlar

Erkek: BMR = 66 + (13.7 x kg cinsinden ağõrlõk) + Alõş veriş listesi
almak istediğiniz ürünleri

lanõşlõ bir yol sunar. Alõş veriş
yebilir, ekleme yapabilir,
lebilirsiniz. 
izde, ekranda listeye eklemiş
er gösterilir. Eğer liste boşsa,
ştur? görüntülenir
 oluşturmak için L Tamam
i dönmek için R İptal tuşuna

ş veriş listesi yarattõysanõz, liste
nir. Alõş veriş listesini seçmek

asõn. 

tõlma tarihine göre sõralanõr.
ste ilk görüntülenir ve yeşil

tesinin tarihi mevcut sistem
 gün limit) alõş veriş listesi
taşõnõr ve kõrmõzõ simge ile

bugün 5 Ekim ise ve alõş veriş
Ekim ise ve telefonunuzun
 ise liste listenin en üstüne

listesi sonra erdiğinde yeşil
68

(5 x cm cinsinden boy) - (6.8 x yaş)
Yukarõdaki hesaplamada ağõrlõk için birim kilogram
ve boy için birim santimetredir.
Örneğin 68 kg, 168 cm boyunda, 21 yaşõnda bir
erkeği ele alalõm; günlük Bazal Metabolik Oranõ
(BMR): 66 + (13.7 x 68) + (5 x 168) - (6.8 x 21) =
66 + 932 + 840 - 143 = 1695 kalori olacaktõr.
1. Menüye girdiğinizde imleç cinsiyet seçim

alanõnda olur. Cinsiyet seçmek için (Erkek/
Kadõn) < / > tuşuna basõn, yaş, ağõrlõk, boy
alanlarõ arasõnda geçiş yapmak ve tuş takõmõ ile
değerleri girmek için + / - tuşuna basõn. 
Yaş yõl, ağõrlõk kilogram ve boy santimetre
olarak girilir. 

Ağõrlõk aralõğõ 10 ile 200 kg, yaş aralõğõ 1 ile 200 ve
boy aralõğõ 10 ile 300 cm. 

2. Boy ve kiloyu girdikten sonra, hesaplamaya
başlamak için L Hesapla veya , tuşuna basõn.
Sonuç ekranõn altõnda ögsterilir. Hesaplamadan
sonra, giriş alanlarõnõ ve hesaplama sonucunu
temizleyerek yeni bir hesaplama yapmak için
L Temizle tuşuna basõn. 

Alõş veriş listesi 
kaydetmeniz için kul
listesini görüntüle
değiştirebilir veya si
1. Menüye girdiğin

olduğunuz ürünl
Liste boş, şimdi olu

2. Alõş veriş listesi
tuşuna basõn. Ger
basõn.

3. Eğer zaten bir alõ
ekranda görüntüle
için + / - tuşuna b

Alõş veriş listesi yara
En son yaratõlan li
simgeyle gösterilir. 

Eğer alõş veriş lis
tarihine yakõnsa (1
listenin en üstüne 
gösterilir. Örneğin, 
listesinin tarihi 6 
sistem tarihi 5 Ekim
taşõnõr. Alõş veriş 
simgeyle gösterilir. 
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mlama seçim alanõndayken, < / >
arak Tamam veya Tamam değil
 seçin.

õn uzunluğu maksimum 40
im fiyat maksimum 10 hanedir.

õnõzda, alõş veriş listesini
için L Kaydet veya , tuşuna

ayõn alõş veriş listesindeki tüm
dur ve boş bõrakõlamaz. 

nüsü üyelik kartlarõnõz, banka
i kartlarõnõz, ATM kartlarõnõz gibi

önetmenizi sağlar. Kartlarõnõzõ
ğunuzda bu menüyü kart bilgileriniz
atta topladõğõnõz puanlarõ, bonuslarõ
cõyla kullanabilirsiniz. 
girdiğinizde, ekranda eklemiş
artlarõn listesi gösterilir. Eğer liste
nda Liste boş, şimdi oluştur? mesajõ

gisi eklemek için kart ekle ekranõnõ
õyla L Tamam tuşuna basõn. Geri
 R Çõkõş seçin.
Araçlar

4. Aşağõdaki işlemleri gerçekleştirmek için L
Seçenekler tuşuna basõn:

Alõş veriş listesi oluştur
Yeni alõş veriş listesi oluşturmak amacõyla yeni alõş
veriş listesi ekle ekranõna girmek için Yeni ekle
seçin. Maksimum 30 alõş veriş listesi
oluşturabilirsiniz. 
1. İmleci çeşitli giriş alanlarõ arasõnda değiştirmek

için + / - tuşlarõnõ kullanõn. Aşağõdaki bilgileri
girebilirsiniz: Madde, mağaza, tarih, birim
fiyat, miktar ve maddenin satõn alõnõp
alõnmadõğõnõ seçebilirsiniz. 

2. İmleç tarih, birim fiyat, miktar giriş
alanlarõndayken değerleri tuş takõmõ ile girin.
Birim fiyat için ondalõk nokta girmek amacõyla
0. tuşuna uzun basõn.

3. İmleç tama
tuşuna bas
(varsayõlan)

Mağaza adõn
karakterdir. Bir

4. Tamamladõğ
kaydetmek 
basõn. 

Lütfen unutm
alanlar zorunlu

Kartvizitim
Kartvizitim me
kartlarõnõz, kred
kartlarõnõzõ y
taşõmayõ unuttu
kontrol etmek h
kullanmak ama
1. Menüye 

olduğunuz k
boş ise ekra
gözükür

2. Yeni kart bil
açmak amac
dönmek için

Seçenekler Tanõm
Yeni ekle Yeni alõş veriş listesi yaratõr.
Görüntüle Seçilen alõş veriş listesinin

detaylarõnõ görüntüler.
Düzenle Seçilen alõş veriş listesini düzenler.
Sil Seçilen alõş veriş listesini siler.
Tümünü Sil Alõş veriş listesinin içeriğinin

tümünü siler. 



Araçlar

3. Eğer kart bilgisi oluşturulmuşsa, ekranda kart

şturma
luşturmak amacõyla yeni kart
ranõna erişmek için Yeni ekle
aksimum 10 kart bilgisi

õna girdiğinizde imleç kart tipi
lur.
ek için < / > tuşuna basõn;
, farklõ giriş alanlarõ arasõnda
 / - tuşuna basõn: İsim, kart
n kullanma tarihi ve telefon 

zunluk 40 karakterdir, kart
ane, telefon numarasõ için 41
rakterdir. 

art bilgisini kaydetmek için
 , tuşuna basõn.

not ve telefon numarasõ alanõ
 alanlar zorunludur ve boş

len kart bilgisini düzenler.
len kart bilgisini siler.
deki tüm kart bilgilerini siler. 
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verenlerin listesi ve kart listesinin sol tarafõnda
kart tipleri görüntülenir. 

Kart bilgisi oluşturma tarihine göre
listelenecektir. En son oluşturulan kart listenin en
üstünde yer alacaktõr. 

Telefonun sistem tarihine göre kartõn son
kullanma tarihi geçtiğinde, kart listenin en altõna
taşõnõr ve yeşil bir simgeyle gösterilir. 

Eğer kart bilgisinin tarihi mevut sistem tarihine
yakõnsda (30 gün limit) kart bilgisi listenin en
üstüne taşõnõr ve kõrmõzõ simge ile gösterilir.
Örneğin, bugün 1 Ekim ise ve kartõn son kullanma
tarihi 31 Ekim ise ve telefonunuzun sistem tarihi 1
Ekim ise kart son kullanma tarihine kadar listenin
en üstüne taşõnõr. 
4. Kart seçmek için + / - tuşuna basõn ve aşağõdaki

işlemleri gerçekleştirmek için L Seçenekler
tuşuna basõn:

Yeni kart bilgisi olu
Teni kart bilgisi o
bilgisi oluşturma ek
tuşuna basõn. M
oluşturabilirsiniz. 
1. Yeni ekle ekran

seçim alanõnda o
2. Kart tipi seçm

seçimden sonra
dolaşmak için +
numarasõ, not, so

İsim maksimum u
numarasõ için 30 h
hane, not için 60 ka

3. Bitirdiğinizde, k
L Kaydet veya

Lütfen unutmayõn 
dõşõnda, diğer tüm
bõrakõlamaz. 

Seçenekler Tanõm
Yeni ekle Yeni kart bilgisi yaratõr.
Görüntüle Seçilen kartõn detaylarõnõ

görüntüler.

Düzenle Seçi
Sil Seçi
Tümünü Sil Liste
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rin, ekranda ürün listesi
ktir. Eğer liste boş ise ekranda
i oluştur? mesajõ gözükür.
isi ekle ekranõnõ açmak için L
a basõn; önceki ekrana geri

 Geri tuşuna basõn.
bilgisi eklenmişse, ekran tüm
sini gösterir.
eçmek için + / - tuşuna basõn ve
mleri gerçekleştirmek için L
na basõn: 

turma
i oluşturmak amacõyla yeni ürün
 ekranõna erişmek için Yeni ekle
Maksimum 20 ürün bilgisi

. 

õm
i ürün bilgisi yaratõr
ilen ürün bilgisinin detaylarõnõ
üntüler.
ilen ürün bilgisini düzenler.
ilen ürün bilgisini siler.

tedeki tüm ürün bilgilerini siler. 
Araçlar

İndirim Yöneticisi
Bu menü bir ürünün indirimli fiyatõnõ
hesaplamanõzõ sağlar. İndirimli ürünün fiyatõnõn
hesaplanmasõ dil ayarlarõna göre değişir. 
Dil seçimi Çince olduğunda, hesaplama metodu: 
Orijinal $*(İndirim oranõ/10)
Dil seçimi İngilizce olduğunda, hesaplama metodu: 
Orijinal $*(100-İndirim oranõ)/100
Dil seçimine göre hesaplama metodu değiştiği için
giriş alanlarõ da farklõdõr.
Dil seçimi Çince olduğunda, ekranda orijinal fiyatõ
ve n indirim oranõnõ girmeniz istenir. 
1. İmleci iki giriş alanõ arasõnda değiştirmek için +

/ - tuşlarõnõ kullanõn.

Orijinal fiyat için maksimum uzunluk 10 hane ve
n için maksimum uzunluk 3 hanedir (ondalõk
noktasõ ve noktadan sonraki basamak dahil).
Ondalõk nokta girmek için 0 tuşuna uzun basõn.

2. Hesaplamanõn sonucunu ekranda görüntülemek
için L Hesap Mak. veya , tuşuna basõn. 

3. Sonuçlarõ silmek ve sonraki hesaplama ile
devam etmek için L Temizle tuşuna basõn. 

Fiyat karşõlaştõrma tablosu
Bu menü farklõ mağazalarda farklõ fiyatlarda satõlan
ürünleri girmenizi sağlar. Bu sayede ürünü en ucuz
satan mağazayõ belirleyebilirsiniz. 

1. Menüye gi
görüntülenece
Liste boş, şimd

2. Yeni ürün bilg
Tamam tuşun
dönmek için R

3. Eğer ürün 
ürünlerin liste

4. Ürün bilgisi s
aşağõdaki işle
Seçenekler tuşu

Ürün bilgisi oluş
Yeni ürün bilgis
bilgisi oluşturma
tuşuna basõn. 
oluşturabilirsiniz

Seçenekler Tan
Yeni ekle Yen
Görüntüle Seç

gör
Düzenle Seç
Sil Seç
Tümünü 
Sil Lis



Araçlar

1. Yeni ürün bilgisi ekranõna girin; farklõ giriş Ajanda
şturabilir, etkinlik listesi
nlik silebilir veya etkinliğin
irsiniz. Ajanda her etkinliğin
der. Eğer o anki tarih ve saat
ile çakõşõyorsa, telefon ajanda
se) ve ekranda yeni etkinlik
terilir. 
lik oluşturabilirsiniz. Lİste

münü gösterir. Etkinliği
ilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
eme ekranõna girmek için
 seçin. Seçenek menüsü
 Yeni, Kontrol et (mevcut ay
üm etkinlikleri görüntüle, Tüm

 ermiş etkinlikleri sil, Kapasite.

rüntülenir. Yeni etkinlik
le ilgili bilgileri girmeniz ve
yõp ayarlamayacağõnõzõ ya da

k olarak tekrarlayõp
seçmeniz gerekir. 
pini seçtiğinizde, bu etkinlik
anõna girersiniz.
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alanlarõ arasõnda geçiş yapmak için + / - tuşuna
basõn ve aşağõdaki bilgileri girin: Marka, beş
mağaza adõ ve bu ürünün her mağazadaki fiyatõ. 

Girebileceğiniz maksimum fiyat 10 hanedir.
Marka ve mağaza adõnõn uzunluğu maksimum 40
karakterdir. Ondalõk nokta girmek için 0 tuşuna
uzun basõn.

2. Mağaza için not da girebilirsiniz. İmleci belirli
bir mağazaya getirmek için + / - tuşunu kullanõn
ve düzenleme ekranõnõ açmak, mağazanõn
indirim bilgileri gibi notlar girmek için ,
tuşuna basõn. Notun uzunluğu maksimum 60
karakterdir.

Ürün bilgisini görüntülerken, imleç belirli bir
mağazanõn üstündeyse, , tuşuna basarak da not
görüntüleyip düzenleyebileceğiniz not metnini
açabilirsiniz. 

3. 2 veya daha fazla veri grubu girerken, daha
düşük fiyatlõ olan vurgulanõr. 

4. Bitirdiğinizde L Kaydet tuşuna basõn.

Lütfen unutmayõn, marka ve isim zorunludur, en
fazla bir mağaza ve fiyat girmeniz gereklidir. 

Yeni etkinlik olu
görüntüleyebilir, etki
içeriğini düzenleyebil
tarih ve saatini kayde
etkinlik tarih ve saati 
uyarõsõ verir (gerekliy
zamanõnõn geldiği gös
Maksimum 30 etkin
içeriğin bir bölü
seçtiğinizde, detaylõ b
1. Takvim görüntül

Ajanda menüsnü
aşağõdaki gibidir:
için), Her hafta, T
etkinlikleri sil, Sona

Etkinlik ekle
Etkinlik listesi gö
eklediğinizde, etkinlik
etkinlik uyarõsõ ayarla
uyarõyõ periyodi
tekrarlamayacağõnõzõ 
Belirli bir etkinlik ti
tipinin düzenleme ekr
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õ tipleri kullanõlabilir: Zamanõnda, 5
dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce,
Hatõrlatma yok.
u
ki tekrar metodlarõnõ sağlar: Bir kere,
a, Her ay ve Her yõl.

 tarih ve saatini değiştirdiğinizde,
rõ telefonun değiştirilmiş tarih ve

põlõr. 

ttõğõnõzda, ajanda uyarõsõ telefon
adar ertelenir. Tekrarlanan olaylar
n uyarõ verilir. 

ekranõnda, aşağõdaki seçenekleri
çin L Seçenekler tuşuna basõn:
mevcut ay için), Her hafta, Tümünü
ünü sil, Sona ermiş etkinlikleri sil,

k, tarih seçmek ve seçilen tarihe
k için + /- / < / > tuşuna basabilirsiniz.

 ekranõnda, aşağõdaki seçenekleri
çin L Seçenekler tuşuna basõn:
Araçlar

Eğer etkinlikler için hafõza alanõ doluysa, telefon
sizi yer kalmadõğõ konusunda uyaracaktõr. 

Tarih ve saati düzenlerken, telefon varsayõlan
veya seçilen tarih ve saati görüntüler.
Değiştirebilir veya doğrudan onaylayabilirsiniz. 

Etkinliğin uzunluğu maksimum 40 karakterdir. 

Uyarõ tipi
Aşağõdaki uyar
dakika önce, 10 
1 hafta önce ve 
Tekrar metod
Telefon aşağõda
Hergün, Her haft

Telefonunuzun
bir sonraki uya
saatine göre ya

Telefonu kapa
tekrar açõlana k
için sadece en so

Her ay
Aylõk takvim 
görüntülemek i
Yeni, Görüntüle (
kontol et, Tüm
Kapasite.
Buna ek olara
etkinlik ekleme
Her hafta
Haftalõk takvim
görüntülemek i

Seçenekler Tanõm
Toplantõ Tarih, başlama saati, bitiş saati

(bitiş saati başlama saatinden önce
olamaz), toplantõnõn tanõmõ, uyarõ
tipi ve tekrar metodunu girin. 

Not Tarih, saat ve metni girin.
Olay Tarih, başlama saati, bitiş saati

(bitiş saati başlama saatinden önce
olamaz), toplantõnõn tanõmõ, uyarõ
tipi ve tekrar metodunu girin. 

Randevu Tarih, saat, metni, uyarõ tipini ve
tekrar metodunu girin.

Hatõrlatõcõ Tarih, metni, uyarõ tipini ve tekrar
metodunu girin.

Tatil Tarih ve metni girin.
Yõldönümü Tarih, metni ve uyarõ tipini girin.



Araçlar

Yeni, Görüntüle (mevcut hafta için), Her hafta, 2. Saat alanõnda, saati değiştirmek için sayõsal tuş
 tuşlarõnõ kullanõn ve çalar saati
eya devre dõşõ bõrakmak için
palõ tuşuna basõn.

 alanõnda, tekrar metodunu
> tuşuna basõn. Tekrar metodu
ler şunlardõr: Bir kere, Hergün,

ar Hariç.
arlarõ alanõnda, L Açõk veya
basõn. Snooze alarm açõk

r saat çaldõğõnda çalar saati
, tuşuna iki kez basmanõz
ir tuşa bastõğõnõzda (, tuşu

aati ancak belirli bir süre
Otomatik olarak kapanmadan

kez çalar. 
rõnõ tamamladõğõnõzda, geçerli
ek ve çalar saat menüsünden
şuna basõn. 

sõ
toplama, çõkartma, çarpma ve

pabilirsiniz. 
i menüsüne girdiğinizde, tuş
ki sayõlarla doğrudan giriş
ama yapabilirsiniz (ondalõk
şuna basõn).
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Tümünü kontol et, Tümünü sil, Sona ermiş etkinlikleri
sil, Kapasite.
Buna ek olarak, haftalõk takvim altõnda tarih seçmek
ve seçilen tarihe etkinlik eklemek için + /- / < / >
tuşuna basabilirsiniz.
Aylõk ve haftalõk takvimde, bir tarih seçin ve o
tarihe ait etkinlik listesine girmek için , tuşuna
basõn daha sonra L Seçenekler tuşuna basarak
Değiştir, Uyarõ tipi, Tekrar metodu, Sil ve Yeni seçin.
Kapasite
Kapasite menüsünde, kaydedilmiş etkinlik sayõsõ ile
birlikte saklanabilecek toplam etkinlik sayõsõnõ
kontrol edebilirsiniz. 
Etkinlikleri sil
Bu menü tüm etkinlikleri bir seferde silmenize izin
verir. Geçmiş etkinlikleri de silebilirsiniz. 

Çalar saat
Telefon 24 saatlik çalar saate sahiptir. 3 grup çalar
saat vardõr bunlar aktifleştirebilir veya devre dõşõ
bõrakabilirsiniz. 
3 grup çalar saati aynõ anda ayarlayabilirsiniz. 
1. Farklõ giriş alanlarõ arasõnda geçiş için + / -

tuşlarõnõ kullanõn.

takõmõ veya < / >
etkinleştirmek v
L Açõk veya Ka

3. Tekrar ayarlarõ
seçmek için < / 
altõndaki seçenek
İş günlerinde, Paz

4. Snooze alarm ay
Kapalõ tuşuna 
olduğunda, çala
durdurmak için 
gerekir. Diğer b
hariç), çalar s
susturabilirsiniz. 
önce çalar saat 9 

5. Çalar saat ayarla
ayarlarõ kaydetm
çõkmak için , tu

Hesap makina
Hesap makinesi ile 
bölme işlemlerini ya
1. Hesap makines

takõmõ üzerinde
yaparak hesapl
nokta için # tu
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r tuşuna basarak aşağõdakileri

ştürücü
i uygulama menü çeşitli birimleri
 sağlar, bu birimler; Açõlar, Alan,
tür, Para Birimi, Kuru Hacim, Enerji,
võ Hacmi, Kütle, Erkek gömleği, Erkek
 Basõnç, Hõz, Sõcaklõk, Kadõn elbisesi,
õ şeklindedir.

 veya ,t tuşuna basarak Birim
menüsüne girin. 
stesinden seçim yapmak için + / -
a basõn.
õnõ seçin ve , tuşuna basarak

 birimini seçin.

 makinesi ekranõnõ temizler ve yeni
irişini sağlar (hafõzadaki içeriği
eden). 

yõ temizler.
daki sayõyõ çağõrõr, çağrõlan sayõ
da kalmaya devam eder.
daki sayõyõ gösterir.

daki sayõyõ hafõzada saklanan
 ekler ve sonucu hafõzaya kaydeder.
Araçlar

2. İlk sayõyõ girmeyi bitirdiğinizde, */-+
işlemcilerini girmek için + / - / < / > tuşuna
basõn.

3. Sonra, ikinci sayõ grubunu sayõ tuşlarõnõ
kullanarak girin. 

4. Son olarak sonuç için , tuşuna basõn.
5. Ekrandaki sonucu değiştirmek veya girdiğiniz

sayõlarõ negatif veya pozitif yapmak için *
tuşuna basõn. Örneğin, pozitif bir sayõ
olduğunda, * tuşuna basarak "-" (negatif
sembolü) ekleyin, negatif bir sayõ olduğunda,
* tuşuna basarak "-" (negatif sembolü)
kaldõrõn.

Sayõ ve sonuç için maksimum uzunluk 10 hanedir.
Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir.

Tuşlar aşağõdaki şekilde tanõmlanmõştõr:

L Seçenekle
seçebilirsiniz:

Birim dönü
Bu Java temell
dönüştürmenizi
Bilgisayar Dönüş
Güç, Uzunluk, Sõ
ayakkabõsõ, Güç,
Kadõn ayakkabõs
1. L Tamam

dönüştürücü 
2. Dönüşüm li

ile Seç tuşun
3. Birim Alan

dönüştürme

Toplama >

Çõkartma <

Çarpma +

Bölme -

Eşit ,

Ondalõk nokta gir #

Temizle Hesap
sayõ g
etkilem

MC Hafõza
MR Hafõza

hafõza
MS Hafõza
M+ Ekran

sayõya



Araçlar

4. Düzenleme alanlarõna değerleri girin. Geri sayma sayacõ
zelliğine çok benzer, tek fark

lacak olmanõzdõr. Bu özelliği
 girin, telefon geri saymanõn
verecektir. Alarm zili çalar

palõ olsa bile geri saymanõn
arak açõlõr ve alarm uyarõsõ

cõnõ aktifleştirmek/devre dõşõ
m Açõk veya Kapalõ seçin.
ğinizde geri sayma süresini
a girebilir ve geri saymayõ
uşuna basabilirsiniz. En kõsa
 en uzun süre 23 saat 59

 büyük şehirlerinin saatlerini
i sağlar. Dünya haritasõnõn
i satõr vardõr. Üstteki satõrda
aati alttaki satõrda ise
 saati gösterilir.
n Işõğõ Tasarruf alanõndaysa,
urumu gösteren bir simge
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5. R Menü tuşuna basarak Para birimlerini
yapõlandõr, Yardõm, Hakkõnda ve Çõkõş menülerine
girin.

Zamanlayõcõ
Bu menü bir Kronometre ve Geri sayõm içerir.
Kronometre
Telefonunuzda en küçük birimi 0.1 saniye olan bir
kronometre bulunur.
1. Kronometre menüsüne girdiğinizde, ekranda

başlama saati 00:00:0 olan Kronometre
görüntülenir.

2. Başlatma veya durdurmak için L Başlat veya ,
tuşuna basõn, çõkmak için R Çõkõş tuşuna basõn.

3. Kronometreyi duraklatmak için L Duraklat
tuşuna basõn ve devam ettirmek için L Git
tuşuna basõn.

4. Durdurmak ve temizlemek için R Sõfõrla
tuşuna basõn.

5. Kaydedilen zamanõ kaydetmek için , tuşuna
basõn, kronotmetre zamanlamaya devam eder. ,,
tuşuna her basõşõnõzda zamanlama kaydedilir. En
fazla 6 grup zamanlama kaydedebilirsiniz. 6
grup aşõldõğõ takdirde, ilk grup otomatik olarak
silinir ve yeni grup kaydedilir. 

Bu özellik çalar saat ö
kalan süre için uyarõ
aktifleştirin ve süreyi
sonunda sesli uyarõ 
saatinkiyle aynõdõr.

Not: Telefonunuz ka
sonunda otomatik ol
verir.

1. Geri sayma saya
bõrakmak için Alar

2. Alarm Açõk, seçti
SS:DD formatõndf
başlatmak için, t
süre 1 dakika ve
dakikadõr. 

Dünya saati
Dünya saati dünyanõn
kontrol edebilmeniz
altõnda ve üstünde ik
yabancõ şehrin s
bulunduğunuz şehrin
Eğer seçilen şehir Gü
gün õşõğõ tasarruf d
görüntülenir. 
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Araçlar

1. Dünya saati ekranõna girin ve < / > veya + / -
tuşuna basarak bir şehir seçin. 

2. L Seçenekler tuşuna basarak aşağõdakileri
seçin:

Yerel olarak
ayarla

Seçilen şehri yerel şehir olarak
ayarlar.

Gün õşõğõ 
tasarrufu

Menü açõlõr. Açõk veya Kapalõ seçin.



WAP

Ana sayfa
dan erişmek için bu menüyü
resini ayarlar menüsünden de

 anki web sayfasõnõ veya sõk sõk
falarõnõ kaydedebilir, bunlarõ

üzenleyebilirsiniz. Yer imi
i görüntülemek için menüyü
ut giriş yoksa, yer imlerini
ek için aşağõdaki seçenekleri

den gezdiğiniz web sayfalarõnõ
ze etmenizi ve hõzla erişmenizi

ü seçerseniz, daha önceden
sayfalarõ listelenir.
neklere erişmek için L
 basõn:

õğõ ve web adresini düzenler. 

imi girişini siler veya düzenler. 
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12 �WAP

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

Bu özelllik sadece aboneliğiniz WAP servislerine
erişim içeriyorsa kullanõlabilir. Ayarlar önceden
yapõulandõrõlmõştõr ve bunlarõ değiştirmenize
gerek yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke
operatörünüzle temas kurun. 

WAP ayarlarõ

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

Ana sayfaya doğru
seçin. Ana sayfa ad
ayarlayabilirsiniz. 
Yer imleri
Yer imleri listesine o
gezdiğiniz web say
yönetebilir ve d
girişlerinin listesin
seçin. Eğer mevc
eklemek ve yönetm
seçebilirsiniz:

Geçmiş
Bu menü, daha önce
yönetmenizi, organi
sağlar. 
1. Eğer bu menüy

gezdiğiniz web 
2. Aşağõdaki seçe

Seçenekler tuşuna

Yer imi ekle Başl
Yer imlerini 
yönet Yer 
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orumluluk üstlenmez. En güncel
ütfen şebeke operatörünüze ve
ağlayõcõnõza danõşõn.

in aşağõdaki seçenekler mevcuttur:
Ana sayfa ve web adresini
düzenlemenizi ve başlõk
ayarlamanõzõ sağlar.
Mevcut profil listesinden seçim
yapmanõzõ sağlar. 
Veri hesabõ, bağlantõ modu,
gecikme, proxy sunucu, adres,
kullanõcõ kimliği, şifre, domain,
güvenlik gibi bağlantõ
parametrelerini yapõlandõrmanõzõ
sağlar.
CSS etkin veya devre dõşõ,
yenileme, tarayõcõ ekranõna
uymadõğõnda web sayfasõnõ
yeniden getirme, grafikleri, filmleri
gösterip göstermeme, sesleri çalma
gibi tarayõcõ parametrelerini
yapõlandõrmanõzõ sağlar.
WAP

Adres gir
Web adresini girin ve bağlanmak için L veya ,
tuşuna basõn, önceki web sayfasõna dönmek için
R Geri tuşuna basõn.
Ayarlar
Bu menü web�de gezinmek için web ayarlarõnõ
yapõlandõrmanõza izin verir. Telefonunuz belirli bir
şebeke operatörünün ayarlarõ ile yapõlandõrõlmõş
olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün
abonesiyseniz, tarayõcõnõzõ hemen kullanmaya
başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarlarõ yeniden
yapõlandõrmanõz gereklidir. 

Philips yapõlandõrmalar üzerinde siz veya şebeke
operatörü tarafõndan yapõlacak değişikliklerin,
Wap adreslerinde veya içeriklerinde internet
sağlayõcõlarõn yapacağõ değişikliklerin sonuçlarõ
hakkõnda uyarõ yapmakla yükümlü değildir ve

herhangi bir s
bilgiler için l
internet içerik s

Web ayarlarõ iç

Ana sayfa Farklõ kaydet

Geri Ana sayfa olarak kaydet

İleri Geri

Yenile Ayarlar

Yer imi �Push� Gel. Kut.

Adres gir

Ana sayfa 
düzenle

Profil seç

Bağlantõ

Tarayõcõ 
seçenekleri



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

Prfl Yn 
İsm Ver 

Web tarayõcõ tarafõndan kullanõlan
profili yeniden adlandõrmanõzõ
sağlar. Profilin ismi 40 byte�tan
daha uzun olamaz.

Önbellek Ön bellek etkinleştirme, devre dõşõ
bõrakma veya temizlemeyi sağlar. 

Çerez Çerezleri etkinleştirmeyi veya
devre dõşõ bõrakmayõ ve çerez
silmeyi sağlar. Çerez bir web
sitesini gezerken HTML sayfanõn
tarayõcõnõza gönderdiği bilgidir. 
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, telefonun ekranõnda aynõ anda bir
kaç simge ve sembol görüntülenebilir.
Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu
şebekenin o an için kullanõlamadõğõnõ gösterir.
Kapsama alanõ dõşõnda bir yerde olabilirsiniz,
başka bir yere gitmek işe yarayabilir.

Pil - Pil seviyesini 4 şarj seviye gösterge
çubuğu ile gösterir. Şarj sõrasõnda hareketli
simge görülür. 
Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden
oluşur. Sol kõsõm telefonunuzun şebekeye
bağlanõp bağlanmadõğõnõ gösterir, sağ
kõsõm sinyal gücünü 5 seviyeli bir ölçek ile
gösterir (sinyal yoktan en güçlü sinyale).
Dolaşõm - Telefonunuz kendi şebekeniz
dõşõnda bir şebeke kullandõğõnda
görüntülenir.

G GPRS durumu - birbirinden bağõmsõz 2
GPRS durumu vardõr: GPRS şebekesi
var ancak kullanõmda değil; veya GPRS
şebekesi var ve kullanõmda. Simge
sadece GPRS bağlantõsõ yaptõğõnõzda
görüntülenir.

Mesajlar (SMS, MMS dahil) - En az
okunmamõş bir mesajõnõz olduğunu veya
hafõzanõn dolu olduğunu gösterir.

Kara liste � Kara liste özelliğinin
aktifleştirildiğini gösterir.
Beyaz liste � Beyaz liste özelliğinin
aktifleştirildiğini gösterir.
Çalar saat - Çalar saatin aktif olduğunu
gösterir. 
Titreşim - Gelen arama olduğunda
telefonunuzun titreyeceğini gösterir. 
Arama yönlendirme - Arama
yönlendirme fonksiyonunun aktif
olduğunu gösterir. 
Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu
gösterir.

SIM kart yok.

WAP bildirimi.



Uyarõlar

kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte
siz kullanõmõnõ önlemek için:
zu güvenli bir yerde ve küçük
erişemeyeceği şekilde tutun.
u yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
lõşõn. 
yacaksanõz, telefonu kapatõn ve

ktan sonra Güvenlik menüsünü
dunuzu değiştirin ve arama
eştirin.
zun tasarõmõ yürürlülükteki

yönetmeliklere uuygundur.
birlikte telefonunuz diğer

cihazlarla interferans
ağlõ olarak cep telefonunuzu
lanõrken tüm yerel tavsiyelere
 uymanõz zorunludur. Cep
alar ve uçaklarda kullanõmõ
ler son derece açõktõr.
p telefonu kullanõmõnõn sağlõk

konusunda kamu endişesi
knolojiside dahil olmak üzere

nolojisi üzerindeki mevcut
n geçirilmiş ve radyo dalgasõ
almadan korunma standartlarõ
ep telefonunuz yürürlülükteki
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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.

� Telefonunuzdaki CCC iştareti China Compulsory
Certification (Çin Zorunlu Sertifikasõ) ile
uyumluluğu gosterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadõr.
Kendinize, başkalarõna ve telefonunuza zarar
vermekten kaçõnmak için, tüm güvenlik
talimatlarõnõ okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak

telefonunuzun yetki
Telefonunu
çocuklarõn 
PIN kodun
tutmaya ça

Uzun süre kullanma
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn aldõ
kullanarak PIN ko
kõsõtlamalarõnõ aktifl

Telefonunu
yasa ve 
Bununla 
elektronik 

yaratabilir. Buna b
evde ve dõşarõda kul
ve yönetmeliklere
telefonlarõnõn arab
ile ilgili yönetmelik
Son zamanlarda ce
üzerindeki etkisi 
oluşmuştur. GSM te
radyo dalga tek
araştõrmalar, gözde
enerjisine maruz k
yukarõ çekilmiştir. C
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cihazlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli
larõ veya patlama işlemleri yapõlan

üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
nik ekipmanõn radyo enerjisinden

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel

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

zõ kullananlar
azõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
õ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
 interferansõna maruz kalõp
orun.
Uyarõlar

tüm güvenlik standartlarõ ve 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
bakõm merkezlerinde ve tõbbi cihazlara
yakõn olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.

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

Yanõcõ ürünler taşõyan araçlarda (araç park etmiş
bile olsa) veya sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG) ile
çalõşan araçlarda, önce aracõn yürürlülükteki
emniyet kurallarõna uyup uymadõğõnõ kontrol edin.

Radyo iletişim 
olduğu taş ocak
diğer alanlarda.

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

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



Uyarõlar

Geliştirilmiş performans gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha
arak daha uzun konuşma ve
layacaktõr.

edilebilir pil bulunmaktadõr.
arj cihazõnõ kullanõn.

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

larõn yetkili servis tarafõndan
inden ve orjinal Philips yedek
an emin olun.
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Telefonunuzun performansõnõ geliştirmek için,
radyo enerjisi emisyonunu azaltõn, pil tüketimini
azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

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

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

� Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil
gücü harcar. Bununla birlikte, aynõ yerde
tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az
enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket
halindeyken telefonunuz şebeke ile yer
güncellemesi yapmak için enerji harcar.
Aydõnlatma süresini kõsa ayarlamak ve menülerde

uzun süre koruy
bekleme süresi sağ

Pil bilgisi
Telefonunuzda şarj 
� Sadece belirtilen ş
� Yakmayõn.
� Pili deforme etmey
� Metal nesnelerin 

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece P
kullanõn, d
telefonunuz
telefonunuz
kõlabilir.

Hasar gören parça
hemen değiştirildiğ
parça kullanõldõğõnd
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 sõcaklõğõnõn 40°C üzerinde olduğu
aktan kaçõnõn.

akõm
aj malzemelerinin, bitmiş pillerin
i telefonlarõn atõlmasõna yönelik
yönetmeliklere dikkat edin ve
õn geri dönüşümlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

l genel ev atõklarõ ile birlikte
lmamalõdõr.

iketli ambalaj malzemesi geri
nüşümlüdür.

ili ulusal geri kazanõm ve geri
nüşüm sistemine finansal katkõ
ğlanmõştõr (örn. Fransa�da
oEmballage).

alzemeler geri dönüşümlüdür
lastik malzemeleri de kapsar).
Uyarõlar

Araba kullanõrken telefonunuzu 
kullanmayõn

Araba kullanõrken cep telefonu ile
konuşmak konsantrastyonunuzu bozabilir,
bu çok tehlikeli olabilir. Aşağõdaki ana
hatlara uyun:

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

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

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

zamanda ortam
yerlerde kullanm

Çevresel b
Ambal
ve esk
yerel 
bunlar

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

Pi
atõ

Et
dö

İlg
dö
sa
Ec

M
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Uyarõlar

DFU�da WEEE işareti: �Tüketici 
86

için Bilgi�
Eski ürününüzün atõlmasõ
Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar
kullanõlarak tasarlanmõş olup yeniden dönüşüm ve
kullanõma uygundur.

Bu üzeri çarpõ işaretiyle çizilmiş
tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir
ürünün üzerinde bulunmasõ, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayõlõ Avrupa
Direktifi kapsamõnda olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrõ
atõk toplama sistemleri hakkõnda bilgi alõn.
Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski
ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayõn.
Eski ürününüzün doğru bir biçimde atõlmasõ çevre
ve insan sağlõğõ için olasõ olumsuz sonuçlarõn
engellenmesine yardõmcõ olacaktõr.
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 kontrol edin veya yardõm/bilgi için
ünüzle temas kurun.
sõşlarõna cevap vermiyor 
vaş cevap veriyor)
caklõklarda daha yavaş cevap verir.
e telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.

 sõcak bir yere götürerek tekrar
durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla

sõnmõş
çin uygun olmayan şarj cihazõ
ilirsiniz. Her zaman telefonunuzla
dilen Philips otantik aksesuarlarõnõ

 gelen aramalarõn telefon 
östermiyor
eke ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
 telefon numarasõnõ göndermiyorsa,
 veya Bekliyor gösterir. Bu konu ile

gi için operatörünüzle görüşün.
arõ gönderemiyorsunuz
diğer şebekeler ile mesajlaşmaya
Öncelikle SMS merkezinizin

ru girdiğinizden emin olun veya bu
detaylõ bilgi için operatörünüzle
Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
Telefonu açtõğõnõzda BLOKE mesajõ 
görünüyor
Birisi telefonunuzu kullanmaya çalõşmõş ancak ne
PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu
bilmiyormuş. Servis sağlayõcõnõzla görüşün.
Ekranda IMSI hatasõ görünüyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle
görüşün.
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
şebeke operatör
Ekran tuş ba
(veya çok ya
Ekran düşük sõ
Bu normaldir v
Telefonu daha
deneyin. Diğer 
temas kurun.
Piliniz fazla õ
Telefonunuz i
kullanõyor olab
birlikte temin e
kullanõn.
Telefonunuz
numarasõnõ g
Bu özellik şeb
şebeke arayanõn
telefon Arama 1
ilgili detaylõ bil
Metin mesajl
Bazõ şebekeler 
izin vermez. 
numarasõnõ doğ
konu ile ilgili 
görüşün.



JPEG resimler alamõyorsunuz ve/veya Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 

kilde takõldõğõndan emin olun.
rse, SIM kartõnõz hasar görmüş
üzle görüşün.
tonomisi kullanõcõ 

rtilenden daha düşük
a (zil sesi, aydõnlatma süresi vs)
zelliklere bağlõdõr. Otonomiyi
kün olduğunda kullanmadõğõnõz
õsõnõz.
bada düzgün çalõşmõyor
performansõnõ etkileyebilecek
etik dalgalarõ emen metalik
ici anten kullanarak telefona
a yapabileceğiniz ve gelen
bileceğiniz araç kiti mevcuttur.

efon kullanmanõza izin verilip
yetkililerden kontrol edin.

j olmuyor
n boş ise, şarj oluyor simgesinin
nden önce şarj için bir kaç
arda 5 dakikaya kadar) geçmesi
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saklayamõyorsunuz
Eğer dosya boyutu çok büyükse, adõ çok uzunsa
veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep
telefonunuz tarafõndan kabul edilmeyebilir.
Bazõ aramalarõ kaçõrdõğõnõzõ 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Pil şarjõ sõrasõnda, pil simgesi hiç çubuk 
göstermiyor ve dõşõ yanõp sönüyor
Pili sadece sõcaklõğõn 0°C (32°F) altõna veya 50°C
(113°F) üstüne çõkmadõğõ yerlerde şarj edin.
Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla temas
kurun.
Ekranda SIM hatasõ görünüyor
SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
olabilir. Operatörünüzle görüşün.
Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için
operatörünüzle görüşün.

görüntüleniyor
SIM kartõn doğru şe
Problem devam ede
olabilir. Operatörün
Telefonunuzun o
kõlavuzunda beli
Otonomi ayarlarõnõz
ve kullandõğõnõz ö
arttõrmak için, müm
özellikleri kapatmal
Telefonunuz ara
Araba telefonunun 
olan elektro many
parçalar içerir. Har
dokunmadan aram
aramalarõ cevaplaya

Araba sürerken tel
verilmediğini yerel 

Telefonunuz şar
Eğer piliniz tamame
ekranda gözükmesi
dakika (bazõ duruml
gerekebilir.
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

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

Philips telefonunuzun performansõnõ en üst
düzeye çõkartmak ve garantisini geçersiz
kõlmamak için, her zaman özel olarak
telefonunuzla birlikte kullanõlmak üzere
tasarlanmõş olan Philips 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.

Veri Kablosu
Cep telefonunuzu ve PC�nizi bir veri kablosu ile
bağlayõn ve Mobile Phone Tools yazõlõmõnõ (cep
telefonu bilgi yönetim yazõlõmõ) çalõştõrarak
bilgilerinizin cep telefonunuzdan PC�nize aktarõn
veya PC�nizde kaydedilmiş verilerin geri cep
telefonunuza alõn, dosya indirin/yükleyin, SMS
gönderin/alõn, Telefon rehberini düzenleyin, video
dosyalarõnõ dönüştürün. 

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

Deluxe Kulaklõk
Entegre cevaplama düğmesi gelen aramalarõ
cevaplamanõzõ kolaylaştõrõr. (lütfen bkz �Kulaklõğõn
çalõşmasõ� sayfa 14).
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Ticari marka 
deklarasyonu

 

JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasõdõr

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõrTegic Euro. Pat. 

App. 0842463
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SAR Bilgisi - Uluslararasõ 
(ICNIRP)

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 Radyosyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve
sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõm için ICNIRP tarafõndan cep telefonlarõ için tavsiye edilen SAR sõnõrõ 10 g kafa dokusu
için 2.0 W/kg şeklindedir. 
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR srtifikalandõrõlmõş 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. 
Standartlara uyumluluk açõsõndan test edilirken Philips 588 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri
0.214 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü
radyo dalgalarõna maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir.  Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.
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Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
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Hong Kong
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Philips 588
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 /
GSM 1900
TAC: 395172

adlõ ürünün aşağõdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarõz:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

       

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayõn testlerinin
yapõldõğõnõ ve yukarõda ismi geçen ürünün 1999/5/
EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun
olduğunu onaylarõz.
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