
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

Uzun basõş ) .

Tuş takõmõ tuşlarõnõ
kullanarak PIN kodunuzu
girin ve , veya L
tuşlarõna basarak onaylayõn.
Uzun basõş * (tuş takõmõ
kilidi arama geldiğinde
otomatik olarak açõlõr). 
L tuşuna basõn sonra
kilidi açmak için *
tuşuna basõn.
Tuş takõmõ ile numarayõ
girin ve aramak için (
tuşuna basõn.
) tuşuna basõn.
Telefonunuzu keşfedin

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

sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�

Sayõ tuşlarõ

Boyun askõsõ 
kancasõ

Gezinme ve
onay tuşu

262K Renkli
ekran

Arama tuşu 

Aramayõ bitirme,
iptal, ve açma/

kapatma tuşu

USB Port / Pil şarj
ve kulaklõk

Sol fonksiyon 
tuşu

Sağ fonksiyon
tuşu

Ses ve
zoom tuşu

Kamera tuşu

Telefonun 
arkasõ: kamera 
lensi ve flash 
LED

Mini-SD kart
yuvasõ

Telefonu Açma/
Kapama
PIN kodunuzu 
girin

Tuş takõmõnõ 
kilitleme

Tuş takõmõnõ 
kilidini açma

Arama yapma

Aramayõ 
sonlandõrma
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Arama sõrasõnda ses
yüksekliğini ayarlamak için
yandaki ses tuşlarõna basõn.
Telefon boş modda iken,
gelen aramadaki zil sesini
ayarlamak için yandaki ses
tuşlarõna basõn.

a Boş modda iken+tuşuna
basõn.
Boş modda iken-tuşuna
basõn.

õm Boş modda iken<tuşuna
basõn.

S Boş modda iken>tuşuna
basõn.

tesi Boş modda ( tuşuna
basõn.

ü Boş modda iken ,
tuşuna basõn.

  R tuşuna basõn.
Aramayõ 
cevaplama

Telefonunuz çaldõğõnda
( tuşuna basõn.

Eller serbest 
modunu 
aktifleştirme/
devreden 
çõkartma 

1. Boş modda, tuş takõmõnõ
kullanarak telefon
numarasõnõ girin veya
telefon rehberinden bir
irtibat seçin.

2.  , veya L
Seçenekler üstüne basõn.
Sonra eller serbest
arama seçin ve seçmek
için , tuşuna basõn.

Arama sõrasõnda , veya
L Seçenekler üstüne
basarak eller serbest
seçeneğine erişin.

Aramayõ 
sessizleştirme

Gelen arama çalarken R
tuşuna basõn.

Aramayõ 
reddetme

Telefonunuz çaldõğõnda
) tuşun basõn.

Konuşma ses 
yüksekliği
ayarlama
Zil sesini 
ayarlama

Erişim Hõzlõ aram

Erişim İrtibatlar

Erişim Dosyalar

Erişim Yeni SM
düzenle

Erişim Arama lis

Erişim Ana Men

Önceki menüye
gitme



enüye erişmek için,tuşuna
gezinme tuşlarõ+,-,<,
r veya listelerde gezinin, veya
asõn, * ya da # tuşlarõ
ya özellik için doğrudan erişim

i bu listeler için de geçerlidir).
ken, ekranõn sağ tarafõndaki

liste içindeki konumunuzu

Eğlence Tarayõcõ Müzik

sayfa 20 sayfa 24
Mesajlar Dosyalarõm

sayfa 30 sayfa 41
İrtibatlar Profiller

sayfa 47 sayfa 51
Aramalar Ayarlar

sayfa 56 sayfa 59
2

Fonksiyon tuşlarõ
Sol ve sağ fonksiyon tuşlarõ ( L ve R ) arama
sõrasõndakiler de dahil olmak üzere tuş takõmõnõn üst
tarafõnda yer alan ve ekranda adõ beliren seçeneği
seçmenizi sağlar. Bu tuşlar içeriğe bağlõdõr: mevcut
içeriğe göre değişirler.

Ana Menü
Ana menü Philips 768 cep telefonu için matrix
görünümünde gösterilmiş olan tüm farklõ
özelliklere erişiminizi sağlar. Yandaki tablo Ana
Menü düzenini gösterir, burada bulunan çeşitli
simgelerin anlamlarõnõ açõklar ve bu kõlavuzda daha
detaylõ bilginin hangi sayfada bulunabileceğini
gösterir.

Boş modda ana m
basõn, daha sonra 
veya>ile simgele
0-9 arasõ tuşlara b
seçtiğiniz seçenek ve
sağlar (tuş yerleşim
Bir listede gezinir
kaydõrma çubuğu 

Menülerde 
gezinirken
hõzlõ şekilde 
boş moda 
dönme

Kõsa basõş ) .

Kõsayollarõ 
Kullanma

Boş moddayken, Geçiş Tuşu
veya Kõsayol tuşuna ayarlanmõş
özelliği değiştirmek için R
Kõsayollar üstüne basõn. 

sayfa 19
Kamera

sayfa 26
Araçlar

sayfa 43
Bağlantõlar

sayfa 52
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u bölümler her seferde ana
enünün bir özelliğini açõklar.
imgeler ve Semboller, Uyarõlar,
orun Giderme, Philips otantik
ksesuarlarõ ve son olarak Sõnõrlõ
aranti için bölümler.
gösterir. Liste içerisinde seçilen öğe ile ilgili
seçeneklere erişmek için L Seç veya , tuşuna
basõn, bir seviye geri dönmek için R Geri tuşuna
basõn.

Bu kõlavuz nasõl kullanõlmalõ
Mevut kõlavuz cep telefonunuz ile ilgili bilgileri en
açõk ve en eksiksiz şekilde sunmak için
hazõrlanmõştõr. Bu kõlavuzun içeriği aşağõdaki
şekilde yapõlanmõştõr:
Telefonunuzu 
keşfedin

Şu anki bölüm. Cep telefonunuzla
ilgili genel bakõş sağlar ve en çok
kullanõlan özellikleri açõklar.

Bölüm 1: 
Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kullanõm için
nasõl ayarlayacağõnõzõ açõklar: SIM
kartõn, pilin takõlmasõ vs.

Bölüm 2: 
Arama

Arama yapma ve cevaplama ile ilgili
bilgiler.

Bölüm 3: 
Metin Girişi

Nümerik tuş takõmõ ile metinlerin
nasõl girileceği hakkõnda bilgiler.

Bölümler 
4-15

B
m

Diğerleri S
S
a
G
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Başlarken

mandala basõn ve pili aşağõda
dõrõn.

õz kredi kartõ boyutunda
 kõsmõndan ayõrõn ve metal
uncaya kadar itin. Kartõn kesik
ede ve altõn temas yüzünün
undan emin olun.
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1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun (bkz
sayfa 63).

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz,
cep telefonu numaranõz ve telefon numarlarõ ile
mesajlarõ saklayabileceğiniz bir bellek yer alõr
(daha fazla bilgi için, bkz: �İrtibatlar� sayfa 47).
Ayrõca mini-SD kart takma seçeneğiniz de vardõr.
Bu size bellek artõşõ sağlar, bu sayede daha fazla
müzik, fotoğraf ve video dosyasõnõ telefonunuzun
dahili belleğine bağlõ kalmadan saklayabilirsiniz.

SIM Kartõ Takma
Telefonu bir elinizle tutarken boştaki elinizin baş
parmağõnõ kullanarak mandalõ kaldõrõn ve pil
bölmesinin kapağõnõ aşağõda gösterilen yönde açõn. 

Pili çõkartmak için, 
gösterilen yönde kal

Eğer SIM kartõn
sağlandõysa, tutucu
tutucunun altõna dur
ucunun doğru köş
aşağõya dönük olduğ
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rt Takma
un sağ tarafõndaki mini-SD kart
õn. Eğer düzgün tutulduysa, kartõn
noktalarõ kartõn alt tarafõndan size
tõr.

SD kart yuvasõna yavaşça itin ve
amamen oturuncaya kadar ittirmeye

 çõkartmak için, kartõ yuvasõna
õrakõn. Kart yuvadan dõşarõ doğru
Başlarken

Pili metal temas noktalarõ aşağõ bakacak şekilde
tekrar yuvasõna yerleştirin. Daha sonra aşağõ
bastõrarak kilitleyin.

Arka kapağõ duruncaya dek kaydõrarak yerine takõn.

Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera
lensini koruyan plastik filmi çõkartõn.

Mini-SD Ka
1. Telefonunuz

kapağõnõ aç
altõn temas 
doğru olacak

2. Kartõ mini-
kart yerine t
devam edin.

Mini-SD kartõ
doğru itin ve b
çõkacaktõr.



Başlarken

Pil ve pil kapağõ telefona takõldõğõnda, pili şarj
rü gösterilen şekilde takõn. Daha
 takõn.

esini gösterir. Şarj esnasõnda,
areket eder, boş pil için
si standart şarj cihazõ ile 3
sabit olduğunda, pil tamamen
azõnõ çõkartabilirsiniz. Şebeke
ağlõ olarak, konuşma süresi 4
i 300 saat kadar olabilir. 

uktan sonra şarj cihazõnõn cep
masõ pile zarar vermez. Şarj
tek yolu fişten çekmektir, bu
ilir bir priz kullanõn.

pili çõkarttõğõnõzda kişisel
ilirsiniz.
8

Telefonu açma
Telefonu açmak için ) tuşuna uzun süre basõn.
Gerekiyorsa PIN kodunu girin (örn. SIM kartõnõzõn
4 ile 8 hane arasõndaki gizli kodu). Bu kod
operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan önceden
yapõlandõrõlõp size bildirilir. PIN kodu hakkõnda
daha fazla bilgi için, bkz �Güvenlik� sayfa 59.

Üç kez yanlõş PIN kodu girerseniz SIM kartõnõz
bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK
kodu almanõz gerekir.

Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr ve pil seviyesi düştüğünde
bu size bir uyarõ sesi ile bildirilir.

edebilirsiniz. Konnektö
sonra şarj cihazõnõ prize

Pil sembolü şarj seviy
şarj göstergeleri h
maksimum şarj süre
saattir. Dört çubukta 
şarj olmuştur. Şarj cih
ve kullanma şekline b
saat ve bekleme süres
Pil tamamen şarj old
telefonuna takõlõ kal
cihazõnõ kapatmanõn 
yüzden kolay erişileb

Telefon açõkken 
ayarlarõnõzõ kaybedeb
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ini kullanma hakkõnda daha fazla
en �İrtibatlar� sayfa 47 bölümüne

rõnõ ayarlama
dõğõnõz özelliklere tuşa uzun süre
k için 2 - 9 sayõ tuşlarõnõ
siniz.
n çoğu önceden ayarlanmõş ve
õr. Geçiş tuşu ayarlarõnõ kontrol
ollar > Geçiş tuşu�nu seçin. Geçiş tuşu
tirmek için, değiştirmek istediğiniz
õn ve Seçenekler > Kişiselleştir�i seçin,
ğõdaki listeden bu tuşa atanmasõnõ
iği seçin:

 Sesli posta kutusu için
tõr ve değiştirilemez. 
Başlarken

SIM kartõnõzdaki bilgileri kopyalama
Eğer SIM kartõnõzõ daha önce başka bir telefonda
kullandõysanõz, SIM kartõnõzõn telefon rehberindeki
bilgileri  Philips 768 cep telefonunun içine
kopyalamak isteyebilirsiniz. Bunun için
aşağõdakileri yapõn:

Telefon rehber
bilgi için, lütf
bakõn.

Geçiş tuşla
Sõklõkla kullan
basarak erişme
yapõlandõrabilir
Geçiş tuşlarõnõ
yapõlandõrõlmõşt
etmek için, Kõsay
ayarlarõnõ değiş
sayõ tuşuna bas
daha sonra aşa
istediğiniz özell

Sayõ tuşu 1
yapõlandõrõlmõş

1. Ana ekrandayken, , tuşuna basõn ve
İrtibatlar�õ seçin.

2. İrtibatlarõn tümünü kopyalamak için,
Gelişmiş�i seçin. Sonra Telefona Kopyala�yõ
seçin. "Telefona kopyala?" mesajõ belirir.
Kopyalamak için L Evet veya iptal etmek
için R Hayõr tuşuna basõn.

3. Sadece bir girişi kopyalamak için, ana
ekrandayken, , tuşuna basõn ve İrtibatlar�õ
seçin. Daha sonra İrtibatlarõ görüntüle�yi seçin.
İrtibatlar listesinde gezinerek girişlerden
istediğinizi seçin ve L Seçenekler tuşuna
basõp İrtibatõ kopyala�yõ seçerek telefona
kopyalayõn. Mesaj görüntülenir.
Kopyalamak için L Evet veya iptal etmek
için R Hayõr tuşuna basõn.



Başlarken

� Telefon numarasõ � Mesajlar
10

� Mesaj oluştur � Metin

� Hesap makinesi � Gelen Kutusu

� Ana sayfa � Toplantõ

� Takvim � Dosyalarõm

� Kõsayollar � Kamera

� İrtibatlar � Müzik

� Ses algõlama � [Boş]

� Hõzlõ arama
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inden bir numara seçebilirsiniz:

çtiğinizde, aşağõdaki seçeneklere
 Seçenekler tuşuna basabilirsiniz:

İşlevi
İrtibatlar�a gider ve listeye
erişmek için İrtibatlarõ görüntüle�yi
seçer / İrtibatlar listesine
doğrudan erişim sağlar.
İstenilen irtibatõ seçer.
Numarayõ arar / Seçenekler
menüsü altõnda Ara�yõ seçin/
Görüntüle irtibatõn detaylõ bilgisini
görüntüler.
Aramayõ bitirir.

Tanõmõ
İrtibat bilgisini görüntüler.
İrtibata SMS gönderir.
İrtibatõn numarasõnõ arar.
İrtibatõn numarasõnõ eller serbest
modda arar.
İrtibatõ siler
Arama

2. Arama
Philips 768 cep telefonu fotoğraf ve video çekme,
ses kaydetme, e-posta gönderme ve alma gibi çok
çeşitli fonksiyonlar  sunmasõna rağmen birinci ve en
öncelikli işlevi cep telefonu olmasõdõr. Bu bölüm
arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili
özellikleri ve seçenekleri açõklayacaktõr.

Arama yapma
Arama yapmak için, telefon numarasõnõ sayõ tuşlarõ
ile girebilirsiniz:

Ya da İrtibatlar iç

Bir irtibat se
erişmek için L

Basõlacak tuş İşlevi
Tuş takõmõ 
tuşlarõ

Arayacağõnõz telefon numarasõnõ
girin. Düzenleme ekranõ belirir.

R Temizle Kõsa basõş ile son haneyi siler
veya uzun basõldõğõndan satõrõn
tümünü sile ve ana ekrana döner.

( / L Numarayõ arar / numarayõ
kaydetmek için seçer.

) Aramayõ bitirir.

Basõlacak tuş
,/-

+veya-
(  / L /
,Seçenekler

)

Seçenekler
Görüntüle

Mesaj gönder

Ara

Eller serbest 

Sil



Arama

ama olduğunda (aboneliğe
enekleri aşağõdaki gibidir:

arama modundayken, telefon
i şekildedir:

er serbest modunu aktifleştirir/
reden çõkartõr. 

ni bir arama yapar.
mayõ bitirir.

batlar listesine erişir.

mõ
ama arasõnda geçiş yapar.
a sõrasõnda sesi kapatõr/açar.
erans arama modunda iki
ayõ birleştirir.
 aramalarõ bitirir.
ayõ bitirir.

ayõ aktarõr.
12

Aramada menüsü
Aramada menüsü altõndaki seçenekler telefonda bir
kişi ile konuşma, aramayõ bekletme veya konferans
görüşmesi gibi Aramada durumlarõna göre değişir.
Telefonda bir kişi ile konuşurken, seçenekler
aşağõdaki şekildedir:

Bekletilen bir ar
bağlõdõr), telefon seç

Telefon konferans 
seçenekleri aşağõdak

Varsayõlan 
numara

Görüntülenecek numara tipini
seçer: Mobil, Ev ve İş.

İrtibat gönder İrtibatõn numarasõnõ diğer
alõcõ(lar)a Kõzõlötesi veya
Bluetooth ile gönderir.

İrtibatõ kopyala İrtibatõ telefon / SIM belleğine
kopyalar.

İrtibatõ taşõ İrtibatõ telefon / SIM belleğine
taşõr.

Resim ekle İrtibata resim ekler.
İşaretle Birden fazla irtibatõ işaretler.

Seçenekler Tanõmõ
Beklet Aramayõ beklemeye alõr.
Sesi kapat Arama sõrasõnda sesi kapatõr/açar.

Eller serbest Ell
dev

Numarayõ çevir Ye
Aramayõ 
Sonlandõr

Ara

İrtibatlar İrti

Seçenekler Tanõ
Takas İki ar
Sesi kapat Aram
Konferans 
arama

Konf
aram

Tüm arm. bitir Tüm
Aramayõ 
Sonlandõr

Aram

Aramayõ aktar Aram
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yõ cevaplama
asõ sõrasõnda ikinci bir arama gelirse,
ar veya titrer ve ekranda arayanla
tülenir. Yapabilecekleriniz:

alabilmek için, Sesli aramalar için
 �Arama yönlendirme� sayfa 57)
õ ve Arama bekletme etkin olmalõdõr
kletme" sayfa 57).
ayõ cevaplama

iri ile görüşüp diğerini beklemeye
cü bir aramayõ cevaplamanõz

a önceki aramalardan bir tanesini
z ya da arayanõ konferans aramaya
(bkz üstteki bölüm). Bu hizmet iki
e sõnõrlõdõr (bir aktif bir bekletme).

İşlevi
Aramayõ reddeder.

İlk aramayõ beklemeye alarak
aramayõ cevaplar.
Arama

İkinci aramayõ yapma
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr. Aktif arama sõrasõnda
veya bir aramayõ beklemeye aldõğõnõzda ikinci bir
arama yapabilirsiniz:

İkinci arama
Telefon konuşm
telefonunuz çal
ilgili bilgi görün

İkinci aramayõ 
yönlendir (bkz
devre dõşõ olmal
(bkz "Arama be
Üçüncü aram
Arayanlardan b
almõşken üçün
mümkündür. Y
sona erdirirsini
dahil edersiniz 
geçerli iletişiml

Seçenekler Tanõmõ
Beklet Aramayõ beklemeye alõr.
Sesi kapat Arama sõrasõnda sesi kapatõr/açar.
Numarayõ çevir Yeni bir arama yapar.
Aramayõ 
Sonlandõr

Aramayõ bitirir.

Böl Konferans modundaki aramalarõ
ayõrõr.

Basõlacak tuş İşlevi
Tuş takõmõ 
tuşlarõ

Aramak istediğiniz telefon
numarasõnõ girer.

( Telefondaki numarayõ arar. Bu
işlem ilk aramayõ otomatik olarak
beklemeye alõr.

Basõlacak tuş
) / R 
Reddet 
( / L 
Seçenekler Kabul



Arama

Eller serbest ara
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Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama
yaparken özellikle sesi arttõrdõğõnõzda telefonu
kulağõnõzdan uzaklaştõrõn.

1. Boş modda, tuş takõmõnõ kullanarak telefon
numarasõnõ girin veya telefon rehberinden bir
irtibat seçin. Arama başlatõldõğõnda:

2. , veya L Seçenekler basõn sonra Eller serbest
ara  seçin ve seçmek için, basõn.
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odunuzu seçeneklerden birinin
 Seç tuşuna basarak seçebilirsiniz

na uzun basmak dilinize ait T9

k, * tuşuna uzun basarak T9 açõk
ebilir ve * tuşuna kõsa basarak

çenekleri arasõnda gezinebilirsiniz
, ve 123)

irişi

 Metin Girişi cep telefonlarõnda
tin girişi yapmak için akõllõ bir giriş
temidir. Basmõş olduğunuz tuşlara
e yazmak istediğiniz kelime için
minler sağlayarak metin girişini
landõrõr.
kelimesi nasýl yazýlýr
 en iyi yolu bir örnek kullanmaktõr.
i yazmak için aşağõdakileri yapõn:
Metin Girişi

3. Metin Girişi
Düzenleme ekranlarõna iki farklõ yöntemle metin
girilebilir: T9 Akõllõ Metin Girişi ile. Bu iki yöntemi
kullanma teknikleri aşağõda anlatõlmõştõr.
Bu iki metin girişi metodu içinde de metnin nasõl
girileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler şunlardõr:

Bir metin düzenleme ekranõndayken (örneğin ana
menü > Mesajlar > Metin > SMS/MMS/E-posta), sol üst
köşedeki simge size geçerli modu gösterir. Metin
girişi ile ilgili tüm olasõlõklar:

Metin giriş m
üzerine gidip L
veya # tuşu
seçimini yapar.
Alternatif olara
veya kapalõ seç
metin giriş se
(ABC, Abc, abc

T9 metin g

Bu nedir?
T9
me
yön
gör
tah
hõz

Örnek: "sarõ" 
Bunu anlamanõn
�sarõ� kelimesin

Abc Cümlenin ilk kelimesinin ilk harfi büyük
geri kalanlar küçüktür. Eğer nokta
girerseniz, yeni cümlenin de ilk harfi
büyük olur.

ABC Tümü büyük harf.
abc Tümü küçük harf.
123 Sayõsal (T9 kullanõlamaz).

� T9 Abc � ABC � 123

� T9 ABC � Abc

� T9 abc � abc

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



Metin Giriþi

n kelimelerin listesinde
ek için.
er menüsünden bir özellik
 için.

kelimeyi girmek için
an boşluk olmadan).

ilmek için (geri al).

eme penceresinden çõkmak
esajõ isterseniz kaydedersiniz
seniz etmezsiniz.

basõş Gezinme tuşu ile
ileceğiniz noktalama işaretleri
oller tablosunu görüntülemek

asõş T9 dilini seçmek için.

asõş T9 veya temel modda,
t, küçük harf, büyük harf veya
sõnda geçiş yapmak için.
basõş T9 modundan temel
eçiş için.
16

Nasõl kullanõlõr?
Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağõdaki
şekildedir:

Basõlacak tuş İşlevi

7 2 
7 4

�sarõ� kelimesinin harflerinden
oluşanlarõ gösterir. Ekranda Sapõ,
olasõ kelimeler listesindeki ilk
kelime olarak görüntülenir.

L  Sonraki Sarõ üzerine gelin.
,veya> Sarõ kelimesini ekleyin/onaylayõn.

0 Boşluk ekleyin.

1 � Kõsa basõş sembol girer.
� Uzun basõş sayõ girer.

2 - 
9

� Kõsa basõş harf girer.
� Uzun basõş sayõ girer.

0 � Kõsa basõş boşluk girer.
� Uzun basõş sõfõr girer.
� Ekranda bir T9 kelimesi

vurgulandõğõnda, kõsa basõş kelimeyi
ardõndan boşluk ile ekler.

L � Önerile
gezinm

� Seçenekl
seçmek

> � Sadece 
(ardõnd

R � Girişi s

) � Düzenl
için, m
istemez

# � Kõsa 
gezineb
ve semb
için.

� Uzun b

* � Kõsa b
standar
sayõ ara

� Uzun 
moda g
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in girişi
riş moduna erişmek istiyorsanõz, T9
ak için * tuşuna uzun basõn. Bu
 karaktere ulaşmak için tuşlara
õlmasõnõ gerektirir.
ne "sarõ" kelimesini ele alalõm, "s"
 üzerindeki dördüncü harftir, bu

mek için 4 kez basmanõz gerekir.
 bunu daha detaylõ açõklamaktadõr.

sözcüğü nasõl yazõlõr
İşlevi
�S� harfine gelir

�A� harfine gelir

�R� harfine gelir

�I� harfine gelir
Metin Girişi

Kelime nasõl eklenir?
Eğer T9 sözlüğünde aradõğõnõz kelimeyi
bulamadõysanõz, kendi yapacağõnõz girişlerle
sözlüğü zenginleştirebilirsiniz:

Temel met
Temel metin gi
modunu kapatm
metod istenilen
birden fazla bas
Örnek olarak ge
harfi 7 tuşu
yüzden "s" gir
Aşağõdaki örnek
Örnek: "sarõ" 

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seçenekler Seçenekler menüsünü açar ve

Kelimeyi Heceleyin�in üzerine gider.
L  Seç Temel metin girişi kullanõlarak

girilen ekrandaki kelimeyi girer
(aşağõda anlatõlmõştõr)

L  Kaydet Bunu sonraki düzenleme erkanõna
ve T9 sözlüğüne ekler.

Basõlacak tuş

7 7 
7 7 

2

7 7 
7

4 4 
4



Metin Giriþi

Harfler, sayõlar ve semboller her tuş üzerinde
18

aşağõdaki tabloda gösterilen şekilde yer alõr:
Kõsa basõş Uzun 

basõş

1 . , - ? ! � @ : ; / 1 1

2 a b c 2 à ä ç A B C Ä 2

3 d e f 3 é è D E F É 3

4 g h i 4 ì G H I 4

5 j k l 5 J K L 5

6 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ 6

7 p q r s 7 β P Q R S 7

8 t u v 8 ü ù T U V Ü 8

9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

0 boşluk 0
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4. Eğlence

Bu bölüm oyunlarõ ve cep telefonunuza yüklü ilave
araçlarõ açõklar.

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

Oyunlar
Varsayõlan oyunlar
Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunlarõ
gösterir. Oyun oynamaya başlamak için:

Java Oyunlar
Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede
Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke
üzerinden indirilebilir. Bu menü WAP ile
şebekeden indirdiğiniz oyunlarõ organize etmeniz
için klasörler yaratmanõza izin verir.

Melodi oluşturucu
Bu özellik kişisel sesler oluşturmanõzõ sağlar:

Demo modu
Bu menü cep telefonunuzun multimedya
özelliklerini göstermek için bir video klip oynatõr.
SIM kartõnõzõ takmamõş olsanõz bile izlenebilir.

Basõlacak tuş İşlevi
L Seç Ana menü > Eğlence > Oyunlar >

Varsayõlan oyunlar

L Seç Oyun listesini açar
L Seç Oyun seçer
L Seçenekler Seçenekler menüsünden Yeni oyun

seçer
L Seç Oyun başlatõr

Basõlacak tuş İşlevi
L Seç Ana menü > Eğlence > Melodi

oluşturucu. Ve istediğiniz ses
dosyasõna gider

L Seçenekler Seçenek menüsünü açar
L Seç Düzenle ye giderek müziğinizi

düzenlemeye başlayõn
L Seçenekler Müziği Oynat veya Kaydet. Tempo

ve Enstrüman ayarlamayõ
seçebilirsiniz.



Tarayõcõ

 sağlayõcõnõza ve aboneliğinize
çõklanan alanlarõ doldurmak
leri almak amacõyla servis
a geçin. 

a
ğlanmadan önce, aşağõdaki iki
z gereklidir:

ştõrõn
lefonunuzun varsayõlan olarak
sitesidir. Telefonunuz servis
 sitesine bağlanacak şekilde
mõş olabilir. Ana sayfanõn nasõl
mek için �Profiller� bölümüne

anmak için sadece Ana sayfa�yõ

unuzun şebeke bağlantõsõnõ
Şebeke erişimini yapõlandõrma
i için, bkz �Ayarlar�.
esaj ayarlarõnõzõ yapõlandõrõn.

lgi için, bkz �Profiller�.
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5. Tarayõcõ

Tarayõcõ menüsündeki öğeler abone olduğunuz
servis tipine ve/veya kullandõğõnõz servis
sağlayõcõya bağlõdõr. Buna bağlõ olarak, aşağõda
açõklanan menülerden bazõlarõ mevcut olmayabilir.
Eğer telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõşsa, bu
bölümde açõklanan ayarlarõ değiştirmeniz gerekli
değildir.
Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi
yapmanõzõ veya SMS göndermenizi gerektirebilir.
Ayrõntõlar için şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP
Cep telefonunuz WAP özelliğine sahiptir. WAP
(Kablosuz Uygulama Protokolü) ile WAP
şebekesine bağlanabilir, fotoğraflar, duvar kağõtlarõ,
zil melodiler ve benzeri şeyleri indirmek için özel
web sitelerinde gezinebilirsiniz.

WAP erişimi servis
bağlõdõr. Burada a
için gerekli bilgi
sağlayõcõnõzla temas

WAP Yapõlandõrm
WAP şebekesine ba
adõmõ tamamlamanõ

Tarayõcõyõ çalõ
Ana sayfanõz, cep te
bağlandõğõ WAP 
sağlayõcõnõzõn WAP
önceden yapõlandõrõl
ayarlanacağõn öğren
bakõn.
Ana sayfanõza bağl
seçmeniz yeterlidir.

1. Cep telefon
yapõlandõrõn. 
hakkõnda bilg

2. WAP push m
Daha fazla bi



21

r seçenekleri

leri

Düzenleme ekranõna giderek
Başlõk ve Adres gibi bilgileri Yeni
Yer İmi için girin ya da Başlõk
bilgisini Yeni Klasör için girin.

İşlevi
Ana menü > Tarayõcõ > Yer imleri

İstediğiniz klasöre gider
Yer imleri klasörü altõndaki
seçenekler:
� Düzenle
� Yeni klasör
� Yeni yer imi
� Sil
� Tümünü sil

İşlevi
Ana menü > Tarayõcõ > Yer imleri

İstediğiniz Yer imine gider
Tarayõcõ

Ana sayfanõzõ doğrudan WAP tarayõcõnõz içinden
ayarlamanõz da mümkündür. Eğer böyle
yaparsanõz, tarayõcõdaki ana sayfa öncelik kazanõr
ve Tarayõcõ menüsünde Tarayõcõyõ Başlat�õ
seçtiğinizde bu sayfayõ görürsünüz. 

WAP sitesinde bağlandõğõnõzda, web sayfasõndaki
özelliklere erişebilmek için ya L veya R
tuşuna basõn.

Yer imleri
Bu menü en sõk girdiğiniz WAP sitelerinin listesini
kontrol etmenizi sağlar, Internet tarayõcõlardaki
�Sõk kullanõlanlar� veya �Yer imleri� menüsüne
çok benzer. Bu şekilde, ziyaret etmek istediğiniz her
seferde adresi girmeniz gerekmez.
Yeni yer imi / klasörü eklemek için:

Yer imleri klasö

Yer imi seçenekBasõlacak tuş İşlevi
L Seç Ana menü > Tarayõcõ > Yer imleri

L Seçenekler Seçenek menüsüne gider.
+veya- Yeni Klasör veya Yeni Yer İmi

eklemek için seçin.

L Seç

Basõlacak tuş
L Seç

+veya-
L Seçenekler

Basõlacak tuş
L Seç

+veya-



Tarayõcõ

AP servisinizin IP adresini
rmek için
AP servisinizin IP port
marasõnõ girmek için Bu
nellikle port numarasõ
01�dir.
 profili kullanarak WAP

rvisine bağlandõğõnõzda
ğlanõlacak olan ana sayfanõn
AP sitesi adresi.
aktivite zaman aşõmõna
radõğõnõzda (saniye olarak),
efonunuz WAP bağlantõsõnõ
omatik olarak kapatõr.
AP servisine bağlantõ için
rklõ yollar arasõnda geçiş
pmak için: Otomatik, CSD veya
RS. Eğer GPRS şebekesi
ğlantõ için mevcut değilse,
D bağlantõsõ isteyip

emediğinizi soran bir mesaj
rüntülenecektir.
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Ayarlar
Bu özellik WAP servisine bağlanma şekliniz ile
ilgili ayarlarõ özelleştirebilmenizi sağlar. Farklõ
ayarlara sahip çeşitli sayõda profil oluşturabilirsiniz.

WAP parametresini düzenleme

L Seçenekler Her Yer imi altõndaki
seçenekler:
� Düzenle
� Taşõ
� Yeni Klasör
� Yeni Yer İmi
� Sil
� Tümünü sil

Basõlacak tuş İşlevi
L Seç Ana menü > Tarayõcõ > Ayarlar >

WAP profilleri

R Seçenekler WAP parametrelerine gider ve
detaylarõ düzenler. 

Seçenekler Tanõmõ
Ad Geçerli profili isimlendirmek

için

IP adresi W
gi

IP Portu W
nu
ge
92

Ana sayfa Bu
se
ba
W

Kesinti süre sonu İn
uğ
tel
ot

Bağlantõ W
fa
ya
GP
ba
CS
ist
gö
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õr Seçenekleri

õr ilgili WAP servisine hõzlõ erişim
ri içerir: WAP sõkõştõrma mesajlarõ
ama ile WAP sitesi açõlabilir veya
yalar telefonunuza indirilebilir.

Tanõmõ
Mesaj yayõn servisini tüm
mesajlar için açar.
Mesaj yayõn servisini tüm
mesajlar için kapatõr.
Alan kodunu ekleyerek belirli bir
bölgeyi belirler.
Tarayõcõ

WAP sõkõştõrma ayarõ
WAP Sõkõştõrma içeriğin mobil cihaza asenkronize
şekilde iletimini sağlayan bir servistir. Bu menüyü
kullanarak şebekeniz ve/veya servis
sağlayõcõnõzdaki yayõnlarõ almayõ açabilir veya
kapatabilirsiniz. Ya da belirli bölgelerdeki SMS
merkezlerinin size mesaj göndermesini
belirleyebilirsiniz. Ana menüden > Tarayõcõ > Ayarlar
> Mesajlarõ sõkõştõr.

Mesajlarõ sõkõşt

Mesajlarõ sõkõşt
için URL linkle
üzerine tek tõkl
multimedya dos

CSD 
profilleri

Bağlantõlar içinde tanõmladõğõnõz
farklõ CSD profilleri arasõnda
geçiş yapar.

GPRS 
profilleri

Bağlantõlar içinde tanõmladõğõnõz
farklõ GPRS profilleri arasõnda
geçiş yapar.

Seçenekler
Daima 
kabul et

Asla 
kabul etme

Yalnõzca 
adresten



Müzik

Çalma listeleri
dinlediğiniz şarkõ listelerini
r. Çalma listesini düzenlemek

Yönetimi

õnõzõ kullanmadan önce, yeni
aşlatmak için Philips 768 cep
ve aşağõdaki dizinler otomatik
 768 > Müzik (Resimler, Videolar,
sonra, bilgisayar veya kart
kartõnõn Müzik dizinine müzik
alayabilirsiniz. Resimler ve
 işlem aynõdõr.

evi
a menü > Müzik > Çalma listeleri
Yeni çalma listesi>

ediğiniz çalma listesine gider.
çenek menüsünü açarak çalma
tesi Aç, Oynat, Sil, Yeniden adlandõr
mkündür veya Yardõm ile daha
la bilgi alõnabilir.
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6. Müzik

Bu özellik şebekeden müzik indirmenize, ses
dosyalarõnõ kaydetmenize, çalma listelerinizi
düzenlemenize ve müzik dinlemenize izin verir.
Telefon MP3 ve AAC biçimlerini destekler.

Parçalar
Bu özellik ile indirilmiş müzikleri Telefon belleği ya
da Hafõza kartõ üzerinden dinleyebilirsiniz. Örneğin,
taktõğõnõz mini-SD kart üzerindeki parçalarõ
dinlemek için, Parçalar seçeneğini seçin ve sonraki
ekranda Hafõza kartõ seçin. Listelenen parçalardan,
dinlemek istediğiniz müzik dosyasõnõ seçin ve ,
tuşuna basõn.

Hafõza
Bu özellik daha önce çaldõğõnõz şarkõlarõn listesini
sağlar. Şarkõlarõn listesi kronolojik olarak
dizilmiştir.

Bu özelik sõk 
düzenlemenizi sağla
için:

Mini-SD Kart 

Not: Mini-SD kart
mini-SD kartõnõzõ b
telefonunuza takõn 
olarak oluşturulur:
Diğerleri). Bundan 
okuyucu ile hafõza 
dosyalarõnõzõ kopy
video dosyalarõ için

Basõlacak tuş İşl
L Seç An

> <
+/-
L  Seç

İst
Se
lis
mü
faz
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, MP3 çalar fonksiyonlarõ şunlardõr:
İşlevi

Sonraki şarkõya gider.

Önceki şarkõya gider.

Başlat / duraklat.

Hõzlõ ileri sarar.

Hõzlõ geri sarar.
Müzik

Şarkõ çalõnmazsa, telefonunuzu sessiz moda
almadõğõnõzdan emin olun. Boş moddayken, sessiz
modu kapatmak için 6 tuşuna uzun basõn.

Mini-SD kartõnõzdaki müzik kolleksiyonunuzu
yönetmek için, Hafõza kartõndan bir parça
seçtiğinizde, Seçenekler düğmesine basõn. Seçenekler
menüsündeyken:

Şarkõ listesinde

Basõlacak tuş İşlevi
Oynat Seçilen parçayõ çalar.
Çalma modu Seçilen parça için çalma

seçeneklerini ayarlar. Bunlar:
Kapalõ, Tekrarla, Karõştõr, Karõştõr ve
Tekrarla şeklindedir.

Çalma listesine 
ekle

Seçilen parçayõ mevcut veya yeni
bir çalma listesine ekleyin. Yeni
çalma listesi oluşturmak için, alt
menüden <Yeni çalma listesi>
seçeneğini seçin.

Ayrõntõlar Seçilen parça için dosya bilgisini
gösterir.

Sil Seçilen parçayõ mini-SD karttan
siler. Bu işlem geri alõnamaz.

Basõlacak tuş

- veya kõsa 
basõş >

+ veya kõsa 
basõş <

,

Uzun basõş >

Uzun basõş <



Kamera

 içinden, geçerli eylemi iptal
una basõn ve boş moda geri
en sonra, fotoğraflar / videolar
r / Videolar içinde bulunabilir.
in bkz �Dosyalarõm� sayfa 41 .

õnlaştõr/uzaklaştõr (kamera
fken)
m özelliği kameranõn

ünürlük ayarõna bağlõdõr.
ünürlük düştükçe zoom
törü artar.

era ve video modu arasõnda
iş.
laklõğõ ayarlar (kamera
fken)
oğraf çeker, çekildikten hemen
ra kaydedilir

õ açmak/kapatmak için *
na basõn.
enekler menüsünü açar
26

7. Kamera

Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (1.3 mega
piksele kadar), kõsa video kaydetmenize, bunlarõ
telefonunuza kaydetmenize, duvar kağõdõ olarak
kullanmanõza ve arkadaşlarõnõza göndermenize izin
veren dijital kameraya sahiptir.

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

Kamera modu
Kameranõzõ nasõl kullanacağõnõza ilişkin bilgiler
için aşağõdaki tabloya bakõn.

Herhangi bir menü
etmek için güç tuş
dönün. Kaydediltikt
Dosyalarõm > Resimle
Daha detaylõ bilgi iç

Basõlacak tuş İşlevi
,veya 
Kamera yan 
tuşu

Ana menüden > Kamera veya
Kamera modunu doğrudan açar.

Yan tuşlar + 
ve -

Yak
akti
Zoo
çöz
Çöz
fak

</> Kam
geç

+/- Par
akti

,veya 
Kamera yan 
tuşu

Fot
son

* Flaş
tuşu

L 
Seçenekler
veya,

Seç
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eştirdiğinizde, fotoğraf çekmek için
anõz yeterlidir. Fotoğraf otomatik

lir. Fotoğraf kaydedildikten sonra,
lere erişmek için L Seçenekler
siniz:

Daha detaylõ bilgi düzenleyin:
� Varsayõlan ad: Fotoğraf için

varsayõlan ad girin.
� Ayarlarõ sõfõrla: Varsayõlan değerlere

döndürür.
� Titreme önleme: 50Hz veya 60Hz

seçin.

Tanõmõ
Multimedya msj ile, Bluetooth ile, Kõzõlötesi
ile veya E-posta ile fotoğraf göndermek
için.
Vizör ekranõna geri döner.
Fotoğrafõ arama geldiğinde
görüntülenecek resim olarak
kullanmak için.
Resmin duvar kağõdõ olarak ya Tam
Ekran ya da Ekrana Uy seçilebilir.
Fotoğrafõ siler.
Kamera

Kamera seçenekleri menüsü
Kamera modu aktifleştikten sonra ve fotoğraf
çekilmeden önce, bazõ ayarlarõ L Seçenekler
tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Kamerayõ aktifl
,tuşuna basm
olarak kaydedi
aşağõdaki liste
tuşuna basabilir

Seçenekler Tanõmõ
Ekran boyutu Büyük/Küçük ekran ile görüntülemeyi

seçer.
Görüntü 
boyutu

Beş boyuttan birine ayarlayõn:
160X120, 320X240, 640X480,
800X600 ve 1280X1024.

Kalite Üç kaliteden birini seçin: Çok iyi, İyi
ve Normal.

Fotoğraflarõ
görüntüle

Çekilen fotoğraflarõ görüntüler.

Flaş õşõğõ Flaş modunu açar veya kapatõr.
Mod Seçilebilecek üç mod vardõr: Gece

modu, Oto zamanlayõcõ ve Çoklu çekim.

Çoklu çekim sadece çözünürlük
800X600 veya daha düşük
ayarlandõğõnda kullanõlabilir.

Efektler Fotoğrafa özel renk efektleri ekler.

Gelişmiş

Seçenekler
Gönder

Yeni resim

İrtibat kimliği 
olarak

Duvar kağõdõ 
olarak

Sil



Kamera

i menüsü
ifleştikten sonra ve kayda
zõ ayarlarõ L  seçenek tuşuna
rsiniz.

laklõğõ ayarlar (kayõt
dundayken)
kõnlaştõrõr/uzaklaştõrõr (kayõt
dundayken)
ydõ durdurur ve çekilmiş olan
eoyu kaydeder
enek menüsünü açar

nõmõ
ük / Küçük ekran ile görüntülemeyi
er.
S uzunluğu veya Maksimum
nluk seçin.

eo uzunluğunu Sõnõrsõz olarak
rlamak için, Ayarlar > Genel >
ayõlan bellek seçeneğinde Hafõza

rtõ�nõn seçili olduğundan emin
n.
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Fotoğraf albümü dolu olduğunda, bir uyarõ mesajõ
görüntülenir. 

Video mod
Bu seçenek kõsa videolar kaydetmenizi, bunlarõ
oynatabilmenizi, telefona veya takõlõ hafõza (mini-
SD) kartõna kaydedebilmenizi veya MMS ya da
email ile birine gönderebilmenizi sağlar.
Telefonun dahili belleğinin yaklaşõk olarak 350 KB
video kaydedebileceğini unutmayõn. Mini-SD kart
üzerine kaydederken kaydedebileceğiniz videonun
miktarõ mini-SD kart üzerindeki boş alana bağlõdõr.
Video nasõl kaydedilir?

Video seçenekler
Video modu akt
başlamadan önce, ba
basarak değiştirebili

Basõlacak tuş İşlevi
L Seç veya 
Kamera yan 
tuşu

Ana menüden > Kamera veya
doğrudan Kamera çalõştõrõr.

<veya> Telefonu kamera modundan video
moduna geçirmek için. Ekranõn
sol üst köşesindeki simgenin
hangi modu seçtiğinizi
gösterdiğini unutmayõn. 

, Video kaydetmeye başlar.

+/- Par
mo

+ / - Kamera 
yan tuşlarõ

Ya
mo

L Durdur Ka
vid

L 
Seçenekler

Seç

Seçenekler Ta
Ekran boyutu Büy

seç
Video uzunluğu MM

uzu

Vid
aya
Vars
Ka
olu
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enekleri

dolu olduğunda, bir uyarõ mesajõ

Tanõmõ
Kaydetmiş olduğunuz videoyu
oynatõr.
Video dosyasõnõ gönderir.
Yeni videolar kaydetmek için video
moduna döner.
Video klibi siler.
Kamera

Video modunu aktifleştirdiğinizde, kaydõ başlatmak
için , tuşuna basmanõz yeterlidir. Kaydõ
durdurmak ve videoyu kaydetmek için L Durdur
tuşuna basõn. Dosya kaydedildikten sonra,
aşağõdaki listelere erişmek için L Seçenekler
tuşuna basabilirsiniz:

Video menü seç

Video albümü 
görüntülenir.

Video
boyutu

Video boyutunu seçin: 352x288
veya 176x144

Video
kalitesi

Görüntü kalitesi seçin: İyi ve
Normal.

Videolarõ
görüntüle

Kaydedilmiş videolarõ görüntüler.

Flaş õşõğõ Flaş õşõğõ açõk / kapalõ seçer. 
Efektler Renk efekti seçin.
Gelişmiş Daha detaylõ bilgi düzenleyin:

� Varsayõlan ad: Video için
varsayõlan ad girin.

� Ayarlarõ sõfõrla: Fabrika ayarlarõna
döndür.

Seçenekler
Oynat

Gönder

Yeni 
kaydet
Sil



Mesajlar

L Seçenekler tuşuna basarak
 sahip olabilirsiniz:

nerilen kelime veya karakterler
tesinde gezinir. 
ya Kelime / karakter siler.

õmõ
fon rehberinizdeki bir alõcõya
 göndermek için İritbatlar�õ

n. Veya tuş takõmõ ile başka bir
ara girmek için Telefon numarasõ
.

ninize sembol ekler.
ninize çeşitli nesneler
yebilirsiniz:
sler: Önceden tanõmlanmõş ses
ler.
imasyonlar: Önceden
õmlanmõş animasyon ekler.

imasyonlarõm: İndirmiş
uğunuz animasyonlarõ ekler.

simlerim: İndirmiş veya çekmiş
uğunuz bir resim ekler.

slerim: İndirmiş olduğunuz ses
syasõ ekler.
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8. Mesajlar

Bu bölüm Philips 768 cep telefonu farklõ
mesajlaşma özelliklerini açõklayacaktõr. Bu
özelliklerden bazõlarõna erişim aboneliğinize
bağlõdõr. Aboneliğinizle ilgili detaylar için lütfen
servis sağlayõcõnõz ile görüşün.

SMS
Bu menü SMS (Kõsa Mesaj Servisi) ile kõsa metin
mesajlarõ göndermenizi ve almanõzõ sağlar. SMS
basit sesler, resimler ve/veya animasyonlar
içerebilir.
SMS Oluşturma

SMS düzenlerken, 
aşağõdaki özelliklere

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seç
veya

Ana menüden, Mesajlar > Metin >
Metin mesajõ seçer ya da

>(Metin) Ana ekrandan, >seçin
Tuş takõmõ 
tuşlarõ

SMS için metni girin.

L  Sonraki 
veya
R  Temizle

Ö
lis
ve

Seçenekler Tan
Devam et Tele

SMS
seçi
num
girin

Simge ekle Met
Nesne ekle Met

ekle
� Se

ek
� An

tan
� An

old
� Re

old
� Se

do
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imler ve sesler mesaj içerisinde

õnõz tüm SMS mesajlarõnõ listeler.
õ görüntülemek için:

Bu menü mesajõnõzõn metnini
biçimlendirmenize izin verir.
Lütfen unutmayõn, burada
uygulanan biçimlendirme sadece
eğer alõcõnõn cep telefonu metin
biçimlendirmeyi destekliyorsa alõcõ
tarafõndan görülebilir. 
Bu seçenekler metin girilmeden
önce ayarlanmalõdõr:
� Yazõ tipi biçimi: Altõ çizili  ve Üstü çizili

arasõndan seçin.
� Yazõ tipi rengi: Önalan rengi ve Artalan

rengi arasõndan seçin.

İşlevi
Ana menüden > Mesajlar > Gelen
kutusu
Mesajlar

Telif haklõ res
gönderilemez.

Gelen kutusu
Bu menü aldõğ
SMS mesajlarõn

� Metin şablonu: SMS içine
önceden tanõmlanmõş metin
ekler. Daha fazla bilgi için,
aşağõdaki �Şablon� bölümüne
bakõn.

� İrtibat numarasõ: Mesaj içine
telefon rehberinizden telefon
numarasõ ekler.

� Yer imi: WAP yer imi ekler.

Kelimeyi 
heceleyin

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekler.

T9 dil T9 Otomatik veya İngilizce seçimini
yapar.

T9 sözlük Cep telefonlarõnda metin girişi
yapmak için akõllõ bir giriş yöntemi
olan T9 akõllõ Metin girişini
aktifleştirir / devre dõşõ bõrakõr.

Taslak olarak 
kaydet

SMS�i taslak olarak kaydeder.

Metin biçimi

Basõlacak tuş
L  Seç



Mesajlar

iniz ve kaydettiğiniz tüm SMS
 Seçenekler Görüntüle, İlet, Sil,
ra ve İşaretle şeklindedir. 

niz ama göndermediğiniz tüm
listeler. Seçenekler Gönder,

l, Tümünü sil, Ayrõntõlar ve İşaretle

S profili için farklõ ayarlar
ğlar. Mevcut profillerden birini
ilini uygulamak için Etkinleştir
seçenekleri değiştirmek için

derenin telefon numarasõnõ
rtõr ve doğrudan arama yapar.
ajõ veya tüm mesajlarõ

etler.

õmõ
aj merkezinizin numarasõnõ
nler.
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Gelen kutusu seçenekleri aşağõdakilerdir: Giden kutusu
Bu menü gönderdiğ
mesajlarõnõ listeler.
Tümünü sil, Detaylar, A
Taslak
Bu menü kaydettiği
SMS mesajlarõnõ 
Görüntüle, Düzenle, Si
şeklindedir.
Ayarlar > Metin mesajõ
Bu menü iki SM
ayarlayabilmenizi sa
seçin ve SMS prof
veya  aşağõdaki 
Kişiselleştir�i seçin:

+veya- Görüntülemek istediğiniz mesajõ
seçin. 

L 
Seçenekler

Mesajõ okumak için Görüntüle�yi
seçin.

Seçenekler Tanõmõ
Görüntüle Mesajõn içeriğini ve gönderici

bilgisini görüntüler.
Cevapla Göndericiye SMS cevap gönderir.
İlet Mesajõ başka alõcõlara iletir.

Numarayõ telefon rehberinden
bulabilir veya sayõ tuşlarõ ile yeni
bir numara girebilirsiniz.

Sil Mesajõ siler.
Tümünü sil Gelen kutusundaki tüm mesajlarõ

siler.
Ayrõntõlar Mesaj ile ilgili Tarih, İletim zamanõ,

Gönderen ve Mesaj merkezi gibi
detaylarõ okuyun.

Geri arama Gön
çõka

İşaretle Mes
işar

Seçenekler Tan
Mesaj 
merkezi

Mes
düze
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S (Multimedya Mesaj Servisi)
õzõ ve göndermenizi sağlar. MMS

 resim ve ses içerebilir. Bir veya bir
luşabilirler. İster e-posta adresine
başka bir cep telefonuna gönderin
slayt show şeklinde görüntülenir.
õn, eğer başka bir telefona MMS

mesajõnõzõ alabilmek için alõcõnõn
MMS destekli olmasõ gereklidir.
luşturma
İşlevi
Ana menüden, Mesajlar > Metin >
Multimedya mesaj seçin.

r Seçenek menüsünü açar.
Mesajlar

GPRS şebekesine erişim aboneliğe bağlõdõr.

MMS
Bu menü MM
mesajlarõ alman
mesajlar metin,
kaç slayttan o
gönderin ister 
MMS mesajlar 
Lütfen unutmay
gönderirseniz, 
telefonunun da 
Yeni MMS O

Protokol Standart metin, Faks, X.400, Çağrõ,
ERMES ve E-posta arasõndan seçin.

Geçerlilik
süresi

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunun
seçilmesi. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur). 1
saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve
Maksimum arasõndan seçin.

İletim
raporu

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
İletim raporu almak isteyip
istemediğinizi seçin.

GPRS ile SMS Özelliği açma/kapama seçin.
GPRS ile SMS gönderme.

Direkt cevapla Direkt cevaplama özelliğini açar/
kapatõr.

Mesaj sõnõfõ Mesajõ Sõnõf  0 - 3 olarak
sõnõflandõrõn.

Basõlacak tuş
L  Seç 

L Seçenekle



Mesajlar

Yeni MMS mesajõ oluşturmak için, aşağõdaki

asõ eklenmiş bir MMS slaytõna
mezsiniz ya da tam tersi. Aynõ

lenmiş bir MMS�e ses dosyasõ
a aynõ MMS içerisinde çeşitli
ya sesler eklemek için yeni
rsiniz.

önceden tanõmlanmõş ve telif
sesler gönderilemez. Her iki
m yapmanõz istenen listede
erdir.

ebilecekleriniz Resim, Video, Ses
fa şeklindedir.
kamera, Video kamera ve Ses
ici tarafõndan oluşturulmuş
ler ekler.
�e Kartvizit veya Randevu
ek için.

jõ veya mesajõn geçerli
õnõ ön izlemek için.

üresi ayarlamak için.
 listesini görüntülemek için.
�i Taslak için kaydetmek için.
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özellikler için L Seçenekler tuşuna basõn:

Ses veya resim dosy
video dosyasõ ekleye
şekilde sesli not ek
ekleyemezsiniz. Am
video, resim ve/ve
slaytlar oluşturabili

Lütfen unutmayõn 
haklõ resimler ve 
durumda da, seçi
görüntülenmeyecekl

Seçenekler Tanõmõ
Devam et MMS için detay girin:

� Alõcõ: Alõcõlarõn numarasõnõ girin.
� Konu: Mesaj için konu girin.
� Cc: Diğer alõcõlara bir kopyasõnõ

gönderir.
� Bcc: Adresler gizli olacak şekilde

diğer alõcõlara kopyasõnõ gönderir.
� Gönderici görünürlüğü: Gönderici

görünürlüğünü açar/kapatõr.
� Öncelik: Düşük, Normal ve Yüksek

arasõndan seçin.
� İletim raporu: İletim raporunu açar /

kapatõr.
� Okuma raporu: Okundu bilgisi

almak için okuma raporunu açar /
kapatõr.

� Süre dolma zamanõ: 1 saat, 3 saat, 6
saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve
Maksimum arasõndan seçin.

� İletim zamanõ: Hemen ve Yarõn
arasõndan seçin.

Nesne ekle Ekley
ve Say

Yeni ekle Dijital 
kayded
nesne

Ek MMS
eklem

Önizleme 
mesajõ

Mesa
sayfas

Zamanlama Slayt s

Sayfa listesi Sayfa
Kaydet MMS
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anõmõ
isteden bir sunucu seçin veya

 Seçenekler tuşuna basarak
etaylarõ Düzenle yin ya da servisi
alõştõrmak için,tuşuna basõn.
üzenleyebileceğiniz sunucu
etaylarõ aşağõdakilerdir:
Ad: Sunucuyu tanõmlayacak bir
isim.
IP adresi: Sunucunun
nnn.nnn.nnn.nnn formatõndaki
nümerik adresi
Port: Sunucunun port numarasõ
Bu genellikle port numarasõ
9201�dir.
Sunucu adresi: Mesaj
sunucusunun URL adresi.
Kesinti süre sonu: Telefonunuzun
WAP�a bağlõ kalacağõ süre.
Bağlantõ: Bağlantõ olarak GPRS
veya CSD seçin.
CSD profilleri: Önceden
tanõmlanmõş CSD ayarõ seçin.
GPRS profilleri: Önceden
tanõmlanmõş GPRS ayarõ seçin.
Mesajlar

MMS mesaj alõrken veya gönderirken eğer �Hafõza
dolu� mesajõ görüntülenirse, eski mesajlarõ silmeniz
gerekir (örn. şablon, taslak, alõnõn mesajlar vs).
Gelen kutusu
Bu menü aldõğõnõz tüm MMS�leri listeler. MMS
okuduğunuzda, L Seçenekler tuşuna basarak
Görüntüle, Cevapla, İlet, Sil, Tümünü sil, Ayrõntõlar, Geri
arama ve İşaretle seçeneklerine erişebilirsiniz.
Giden kutusu
Bu menü gönderdiğiniz tüm MMS�leri listeler.
Seçenekler Görüntüle, İlet, Sil, Tümünü sil, Detaylar, Ara
ve İşaretle şeklindedir.
Taslak
Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm
MMS mesajlarõnõ listeler. Seçenekler Gönder,
Görüntüle, Düzenle, Sil, Tümünü sil, Ayrõntõlar ve İşaretle
şeklindedir.
Ayarlar > Multimedya mesajõ
Bu menü Philips 768 cep telefonu yapõlandõrarak
MMS mesajlarõ göndermenizi ve almanõzõ sağlar.
Telefonunuz sunulan servislere erişmek için
önceden yapõlandõrõlmõş olabilir. Değilse, önceki
bölümde açõklanan bilgileri edinmek için
operatörünüzle görüşün.

Seçenekler T
Profiller L

L
d
ç
D
d
�

�

�

�

�

�

�

�



Mesajlar

Eposta
fonu eposta mesajlarõ gönderip
 bu servisin aboneliğize açõk
 eposta hesabõnõzõn olmasõ ve
cõnõzdan ayarlarõ almõş olmanõz
rumlarda, cep telefonu servis
ta servisi sağlayabilir.

nu kullanmaya başlamadan
sta profilinde göndericinin

yarlamanõzõ ister. Hesabõnõzõ
ğõnõzla ilgili detaylar için, bkz
� sayfa 37.

mak için bu menü öğesini seçin.
 penceresine metni girin.

n sonra, aşağõdakilere erişmek
uşuna basabilirsiniz:
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Philips 768 cep tele
alabilir, bunun için
olmasõ gerekir. Bir
eposta servis sağlayõ
gereklidir. Bazõ du
sağlayõcõnõz da epos

Eposta fonksiyonu
önce, telefon Epo
Eposta adresini a
nasõl yapõlandõraca
�Ayarlar > E-posta

Metin > Eposta
Yeni e-posta oluştur
Beliren düzenleme
Mesajõnõzõ yazdõkta
için L Seçenekler t

Seçenekler Ayarlamak için aşağõdaki
seçenekleri seçin:
� Gönderici görünürlüğü: göndericinin

telefon numarasõnõ görüntülemeyi
açar/kapatõr.

� Öncelik: Düşük, Normal ve Yüksek
arasõndan seçin.

� İletim raporu: Bu seçenek SMS
yolu ile gönderdiğiniz MMS
mesajõn durumu hakkõnda sizi
bilgilendirir (örn. teslim edilip
edilmediği). Açõk veya Kapalõ
olabilir.

� Okuma raporu: Okundu bilgisi
almak için okuma raporunu açar/
kapatõr.

� Süre dolma zamanõ: 1 saat, 3 saat, 6
saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve
Maksimum arasõndan seçin.

� Geri alma: Otomatik, Ertelendi ve Oto.
ev ağõ arasõndan seçin.

� Spam filtre: Spam filtre açõk/kapalõ
seçer.
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sta kutusu
nõz tüm epostalarõ listeler.
sta kutusu
rdiğiniz tüm epostalarõ listeler.
kutusu
ttiğiniz ama göndermediğiniz tüm e-
er. Seçenekler Görüntüle, Gönder,
nü sil ve İşaretle içerir.

a göndermek ve almak için gereken
Ayarlar ve kullanõm şartlarõ için

nõzla görüşmelisiniz.
Mesajlar

Gelen kutusu > Posta kutusu > Postayõ denetle
Bu menü posta kutunuza bağlanmanõzõ ve
epostalarõnõzõn tümünü indirmenizi veya sadece
başlõklarõnõ almanõzõ sağlar (daha sonra mesajlarõn
tümünü indirebilirsiniz).

Gelen kutusu > Po
Bu menü aldõğõ
Giden kutusu > Po
Bu menü gönde
Taslaklar > Posta 
Bu menü kayde
postalarõ listel
Düzenle, Sil, Tümü
Ayarlar > E-posta
Bu menü e-post
ayarlarõ içerir. 
servis sağlayõcõ

Seçenekler Tanõmõ
Devam et Alõcõnõn e-posta adresini girmek

için (@ işareti dahil sembollerin
tablosuna erişmek için # tuşuna
kõsa basõn).
Adresi (Alõcõ) ve Konu girin. Bir
kopyasõnõ (Cc) veya gizli kopyasõnõ
(Bcc) gönderebilirsiniz. E-postanõ ile
birlikte Ek de gönderebilirsiniz.

Kaydet Mesajõ göndermeden taslak
kutusuna kaydeder. Önce bir eposta
adresi girmeniz gereklidir.

Yeni satõr Yeni paragrafa başlamak için.
Tümünü 
temizle

Girişin tümünü bir seferde silmek
için.



Mesajlar

Şablon
a düzenlemek veya göndermek
rmanõzõ sağlar.

nõnda Mesajlaşma özelliği
 sohbet türü konuşmalarõ
esaj alõş verişini sağlar. Anõnda
 iletilir; aksi takdirde gönderici
duğundan hemen bilgilendirilir.
ve aboneliğe bağlõdõr.

õnõzla oturum açmanõz gerekir.
esajlar > Messenger > Oturum aç�a

vi
 menü > Mesajlar > Messenger >

rum aç. Ve istediğiniz hesaba
in.
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Bu özellik daha sonr
için şablonlar oluştu
Messenger
Telefonunuzda A
bulunmaktadõr, bu
destekleyen hõzda m
mesaj alõcõya hemen
teslimin başarõsõz ol
Bu özellik operatör 

Oturum aç
Başlamadan önce ad
Ana menü altõnda M
gidin.

Seçenekler Tanõmõ
Sunucu E-posta sunucunuza bağlanmak için

en fazla beş profil ayarlayabilirsiniz.
L Seçenekler tuşuna basarak
istediğiniz sunucu için Etkinleştir,
Düzenle veya Yeniden adlandõr
mümkündür. Aşağõdaki detaylarõ
düzenleyebilirsiniz:

� Bağlantõ: Telefonunuzun şebekeye
nasõl bağlanacağõnõ seçmek için:
Kullanõlacak bağlantõ: Önce GPRS,
CSD Profilleri veya GPRS profilleri.
Daha sonra CSD veya GPRS için
gerekli ayarlamalarõ yapõn.

� Gelen sunucu: E-posta almak için
kullanõlan bilgiyi ayarlamak için
(POP sunucu): Sunucu, Port,
Yetkilendirme, Hesap, Parola, ve İndir.

� Giden sunucu: E-posta göndermek
için kullanõlan bilgiyi ayarlamak
için (SMTP sunucu): Sunucu, Port,
Yetkilendirme, Hesap ve Parola.

Hesap Kullanõcõ adõ, Adres,  ve İmza gibi daha
fazla bilgi düzenleyin.

Basõlacak tuş İşle
L Seç Ana

Otu
gid
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si
keye bağlõdõr. Bu menü şebekedeki

düzenli olarak gönderilen SMS
lõnõşõnõ yönetir. Size aşağõdaki
im sağlar.
Tanõmõ
Gelen Hücresel Yayõn mesajlarõnõ
açar/kapatõr.
Yeni gelen hücresel yayõn
mesajlarõnõn alõmõnõ açar/kapatõr.
HY mesajlarõnõn listesini
görüntüler.
Almak istediğiniz mesaj tiplerini
tanõmlamanõz için:
� İstediğiniz başlõklarõ oluşturmak

için Konularõn menüsünden Yeni
giriş�i seçin.

� Etkin konular listesinden
değiştirebileceğiniz veya
silebileceğiniz bir başlõk seçin.
Mesajlar

Mesaj geçmişi

Ayarlar

Hücre bilgi
Bu özellik şebe
tüm abonelere 
mesajlarõnõn a
seçeneklere eriş

L 
Seçenekler

Hesabõ Etkinleştir veya detaylarõ
Düzenle seçin. Detaylar aşağõdakileri
içerir:
� Hesap adõ
� Adres
� Kullanõcõ Kimliği
� Parola
� GPRS profilleri

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seç Ana menü > Mesajlar > Messenger >

Mesaj geçmişi

+veya- İstediğiniz mesaja gider
L  Seç Mesajõ görüntüler

Seçenekler Tanõmõ
Hesaplar Yukarõda açõklanan gibi hesap

detaylarõnõ düzenler.
Tercihler Otomatik oturum açma, Mesaj uyarõsõ,

Sesli uyarõ, Titreşimli uyarõ, Açõlan
pencereyle uyarõ ve Online bilgi uyarõsõ
gibi diğer detaylarõ düzenleyin.

Seçenekler
Oto 
görüntüle

Karşõlama

Mesaj gelen 
kutusu

Konularõn listesi



Mesajlar

vi
 menüden Mesajlar > Ayarlar >

i posta seçin
li posta kutusu numaranõzõ
rlayõn

arayõ kaydet 
a

arayõ iptal et
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Farklõ tiplere ait kodlarõ edinmek için,
operatörünüzle görüşün.

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

Ayarlar
Bu özellik altõndaki seçenekler önceki bölümlerde
açõklanmõştõr. Detaylar için lütfen ilgili bölüme
bakõn.
Sesli posta kutusu
Bu menü sesli posta kutusu numaranõzõ
ayarlamanõzõ ve sizi arayanlarõn bõraktõğõ sesli
mesajlarõ dinlemenizi sağlar.
 

Diller Mesajlarõ alacağõnõz dili seçmek
için.

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seç Ana menüden Mesajlar > Hafõza

durumu seçin

R Geri Önceki menüye geri dön.

Basõlacak tuş İşle

L  Seç Ana
Sesl

Tuş takõmõ 
tuşlarõ

Ses
aya

L Kaydet 
veya
R Temizle

Num
vey
Num
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lleği
ine kaydedilmiş tüm dosyalarõ

õ
kaydedilmiş tüm dosyalarõ görmek

İstediğiniz klasöre gider.
Seçenekler menüsünü açar.
Buraya yapõştõr�õ seçin.

İşlevi
Ana menüden Dosyalarõm > Hafõza
durumu�nu seçin
Boş hafõza, Kullanõlan ve Toplam boyut
arasõnda gezinin.

İşlevi
Ana menüden Dosyalarõm > Hafõza
kartõ seçin
Telefon belleği Dosyalarõm ve
Hafõza kartõ arasõnda geçiş yapõn.
Dosyalarõm

9. Dosyalarõm

Bu menü farklõ klasörlere kaydederek dosyalarõnõzõ
yönetmenizi sağlar. Bununda ötesinde, telefonunuz
veya mini-SD kartõnõzõn bellek kapasite bilgisini
almak için Hafõza durumu kullanabilirsiniz.

Dosyalarõ yönetme
Dosyalarõm içinde dosyalarõ, kesebilir, kopyalayabilir
ve yapõştõrabilirsiniz. Bununla birlikte, telefon
büyük dosyalarõ mini-SD karttan dahili belleğe
kopyalayamaz (en fazla 350KB).
Dosyalarõm içinde dosyalarõ, kesme, kopyalama ve
yapõştõrma için:

Telefon be
Telefon belleğ
görmek için:

Hafõza kart
Harici belleğe 
için:Basõlacak tuş İşlevi

L  Seç Ana menüden Dosyalarõm >
Resimler veya Sesler seçin.

+veya- İstediğiniz dosyaya gider.
R  Seçenekler Seçenekler menüsünü açar.
+veya- Düzenle > Kes veya Kopyala seçin.

+veya-
R  Seçenekler

+veya-

Basõlacak tuş
L  Seç

+veya-

Basõlacak tuş
L  Seç

</>



Dosyalarým

+veya- Hafõza kartõnda kayõtlõ dosyalar
42

Varsayõlan kaydetme yerini değiştirmek için lütfen
Ayarlar > Genel > Varsayõlan bellek sayfa 60 kõsmõna
bakõn.

arasõnda gezinin.
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önder: Bağlantõnõ tipini seçin:
õzõlötesi veya Bluetooth.
apasite: Etkinlik kapasitesini
örüntüler.

kvimi haftalõk biçimde görüntüler.

 menü yeni randevu oluşturmanõzõ
lar. L tuşuna basarak aşağõdaki

gileri içeren yeni etkinlik
şturabilirsiniz:
onu: etkinlik için konu girin.
er: Yeri belirleyin.
aşlangõç tarihi: Başlangõç tarihini
irin.
aşlangõç saati: Başlangõç saatini
elirleyin.
itiş tarihi: Bitiş tarihini girin.
itiş saati: Bitiş saatini belirleyin.
atõrlatõcõ: Hatõrlatõcõyõ Olay anõnda, 5
k önce, 15 dk önce, 1 saat önce, 1 gün
nce veya Diğer uyaracak şekilde
yarlayõn.
ekrar: Etkinliğin tekrar sõklõğõnõ
yarlar.
Araçlar

10. Araçlar

Bu menü kişisel uygulamalarõnõzla ilgili seçenekler
içerir.
Takvim
Bu menü takvimi görüntüler. Ay görünümü
varsayõlan görünümdür, günün tarihi kõrmõzõ ile
vurgulanmõş ve mavi kare içerisine alõnmõştõr.
Vurgulanan tarihin ay adõ ekranõn sağ alt köşesinde
yeşil olarak görüntülenir. Gezin tuşlarõnõ kullanarak
mavi kare ile farklõ bir tarih seçebilirsiniz.
Takvim aşağõdaki seçeneklere sahiptir:

Seçenekler Tanõmõ
Günü 
görüntüle

Günün etkinlik listesini görüntüler.
Aşağõdakiler için L Seçenekler
tuşuna basõn:
� Görüntüle: etkinlik detayõnõ

görüntüler.
� Düzenle: Etkinlik detayõnõ düzenler.
� Sil: Etkinliği siler.

� G
K

� K
g

Haftayõ 
görüntüle

Ta

Yeni
toplantõ

Bu
sağ
bil
olu
� K
� Y
� B

g
� B

b
� B
� B
� H

d
ö
a

� T
a



Araçlar

Randevular
onunuz ile programõnõzõ
r. Yeni etkinlik altõnda, detaylarõ
nüsündeki yukarõda tanõmlanan
e göre düzenleyin. Veya
liklerin listesini görebilirsiniz.

telefonunuza kaydetme imkanõ
una basarak aşağõdaki bilgileri
uşturabilirsiniz:
õmõ
v için konu girin.

emede veya Bitti�yi seçin.
evin önceliğini tanõmlayõn:
ek, Normal veya Düşük.
h ayarlanõp ayarlanmayacağõnõ
rleyin.
rlilik tarihini tanõmlayõn.
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Alarmlar
Alarmlar menüsünde aşağõdaki seçenekler vardõr:

Randevular telef
düzenlemenizi sağla
Takvim seçenek me
Günü Görüntüle y
düzenlediğiniz etkin

Görevler
Bu menü görevleri 
sağlar. L Ekle tuş
içeren yeni görev ol

Tarihine git Tarih girin ve takvimde doğrudan bu
tarihi görüntüleyin.

Gelişmiş Daha fazla seçenek için:
� Tümünü temizle: Tüm etkinlikler, Bir

günlük ve Bir haftalõk arasõndan seçin.
� Hatõrlatõcõlar: Daima, Asla ve Telefon

açõksa arasõndan seçin.
� Başlangõç günü: Haftanõn başlangõç

gününü ayarlar: PZR veya PTESİ.

Seçenekler Tanõmõ
Basit alarm Basit alarm sadece bir kez çalar.

Alarm durumunu Açõk / Kapalõ
ayarlayõn. Açõk ayarlandõğõnda,
alarm saatini belirleyin.

Alarmõ 
tekrarla

Tekrarlanan alarm haftanõn sizin
belirlediğiniz gününde tekrar çalar.
Örneğin, eğer Pazar ve Pazartesi
seçtiyseniz, alarm her Pazar ve
Pazartesi çalar. 

Alarm Tonu Alarm tonu seçin.

Seçenekler Tan
Konu göre
Durum Bekl

Öncelik Gör
Yüks

Tarih ayarla Tari
beli

Geçerlilik tarihi geçe
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inesi
nuzda bir hesap makinesi
Sayõlarõ girmek için tuş takõmõ
õ işlemlerin nasõl gerçekleştirildiğini
ğõdaki tabloya bakõn.
anõmõ
oplama

õkartma

arpma

ölme

şit

egatif ve pozitif sayõlar arasõnda
eçiş yapar.

 sembolü ekler.

ndalõk noktasõ ekler.
Araçlar

Notlar
Bu menü notlarõ telefonunuza kaydetme imkanõ
sağlar. Kaydettiğiniz notlarõnõzõn listesini
gördüğünüzde, istediğinizi seçin ve L Seçenekler
tuşuna basarak, Düzenle, Yeni Giriş, Sil, Tümünü sil,
Gönder seçin veya Kapasite ile kontrol edin.

Sesli not
Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar.
Kaydedildiğinde, ses dosyasõnõ zil tonu olarak
ayarlayabilir, e-posta vs ile gönderebilirsiniz.

Hesap mak
Cep telefonu
bulunmaktadõr. 
kullanõlõr. Farkl
görmek için aşa

Geçerlilik saati geçerlilik saatini tanõmlayõn.
Hatõrlatõcõ Uyarõ için hatõrlatõcõ ayarlayõn.

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seç Ana menüden, Araçlar > Sesli not

seçin.
L  Kayõt/
Duraklat 
R  Durdur

Kaydõ başlatõr / kaydõ duraklatõr

Kaydõ durdurur ve dosyayõ
kaydeder.

L  Oynat Kaydedilmiş dosyayõ çalmaya
başlar

Seçenekler T

+ T

- Ç

> Ç

< B

, E

L 
Seçenekler > 
+/-

N
g

L 
Seçenekler > 
% 

%

# O



Araçlar

Birim dönüştürücü
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Bu menü bir çok birimin birbirine dönüştürülmesini
sağlar,  Uzunluk, Sõcaklõk, Para birimi, Enerji, Hõz, Kütle,
Alan, Hacim, Güç, Saat ve Basõnç gibi bir çok birim
dönüştürülebilir.

Dönüştürücüden elde edilen sonuçlar sadece
referans olarak kullanõm içindir ve diğer amaçlar
için veri kaynağõ olarak kullanõlamaz. 
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üntüle/Oluştur
lefon irtibatõ görüntülemek veya

:
İşlevi
Ana menüden İrtibatlar > İrtibatlarõ
görüntüle seçin
<Yeni irtibat> seçin
SIM irtibatlar için aşağõdaki detay
alanlarõnõ girin.
� Ad
� Ev
� Yer
� SIM�de Konum
ve telefon rehberi irtibatlarõ için
aşağõdaki detaylarõ girin:
� Ad
� Soyad
� Mobil
� Ev
� İş ve diğ.
İrtibatlar

11. İrtibatlar

Bu özellik arkadaşlarõnõzõn, ailenizin ve iş
arkadaşlarõnõzõn isimlerini, adreslerini ve telefon
numaralarõnõ yönettiğiniz yerdir. Philips 768 cep
telefonu irtibatlarõnõz için iki saklama alanõna
sahiptir: SIM telefon rehberi ve telefon rehberi.
İrtibatlarõ telefonun rehberine kaydetmek SIM
telefon rehberine göre daha fazla bilgi
saklayabilmenizi sağlar (e-mail, adres, faks
numarasõ, şirket ismi vs.).
SIM kart üzerinde bu bilgiler için ayrõlan yer
Operatörünüz veya SIM sağlayõcõnõza göre
değişebilir. İrtibatlarõnõzõ kendi şebekeniz
dõşõndayken de arayabilmek istiyorsanõz,
uluslararasõ arama ön ekini, ülke ve alan kodlarõnõ
da girin.

SIM telefon rehberi ve telefon rehberi arasõnda
geçiş yapmak için:
Ana menüden İrtibatlar > Gelişmiş > Adres defteri seç
seçin.

İrtibat Gör
Yeni SIM / te
oluşturmak için
Basõlacak tuş
L  Seç

L  Ekle

Tuş takõmõ 
tuşlarõ



İrtibatlar

ntüle
liği irtibatlarõnõzõ düzenleyerek
im veya zil sesi atayabilmenizi
lerine mesaj gönderebilmenizi
üsünden Gruplarõ görüntüle seçin,
ntülenir.

tõ siler.
yõlan numaralarõ görüntüler:

telefonu, Şirket numarasõ ve Ev
asõ. 
tõ Kõzõlötesi veya Bluetooth ile
ermeyi seçer.
i SIM karta veya telefona
alar.
i taşõr. 

ta resim ekler. Bu seçenek
e telefon rehberindeki irtibatlar
ullanõlabilir.
ferde bir irtibat seçer veya tüm
tlarõ seçer.
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Unutmayõn, irtibat oluşturmak için en azõndan
numara girmelisiniz.
Alanlarõn çoğu serbest metindir, bunun anlamõ cep
telefonunuzun metin giriş fonksiyonunu kullanarak
alfanümerik karakterler girebilirsiniz (metin girişi
hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz �Metin Girişi�
sayfa 15).
Telefon Rehberi Seçenekleri
Telefon rehberinde, daha fazla detay görüntülemek/
düzenlemek için irtibatõ seçin ve L Seçenekler
tuşuna basõn:

Gruplarõ görü
Gruplarõ görüntüle özel
bir g4rup irtibata res
ve grubun tüm üye
sağlar. İrtibatlar men
gruplarõn listesi görü

L  Kaydet 
veya
R  Temizle / 
Geri

Girişi kaydet veya
İrtibatlar menüsüne geri dön.

Seçenekler Tanõmõ
Görüntüle Seçilen irtibatõn detaylarõnõ

görüntüler.
Mesaj
gönder

İrtibata Metin Mesajõ veya Multimedya
Mesajõ gönderir.

Ara İrtibatõ arar.
Eller Serbest 
Ara

İrtibatõn numarasõnõ eller serbest
modda arar.

Sil İrtiba
Varsayõlan 
numara

Varsa
Cep 
numar

İrtibatõ 
gönder

İrtiba
gönd

İrtibatõ 
kopyala

Giriş
kopy

İrtibatõ 
taşõ

Giriş

Resim ekle İrtiba
sadec
için k

İşaretle Bir se
irtiba
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a
 aradõğõnõz veya tercih ettiğiniz dört

lamanõzõ sağlar. Daha sonra bu
tediğinizi ekrandaki simge ile hõzlõ

irsiniz, bu sayede irtibatlar listesinde
z gerekmez.
esini düzenleyebilirsiniz.

Bu SIM telefon rehberi girişi
operatörünüz tarafõndan sağlanan
servislerden birini seçmenizi ve
seçilen telefon rehberine
kopyalamanõzõ sağlar.
Servis sağlayõcõnõzõn sesli posta
numarasõnõ arar.
Acil durum telefon numaralarõnõ
arar.

İşlevi
Ana menüden İrtibatlar > Hõzlõ arama
seçin
İstediğiniz resim konumuna gider
İrtibatlar

Görüntüle
Bir grup seçin ve grubun üyelerini görüntülemek
için L Seçenekler > Görüntüle tuşuna basõn.
Grup Seçenekleri

Özel numaralar
Bu menü, kendi numaralarõnõz, servis numaralarõ,
sesli posta ve Acil Durum numaralarõ gibi yararlõ
numaralarõn listesini saklamanõzõ sağlar.

Hõzlõ aram
Bu özellik en sõk
numarayõ ayar
numaralardan is
şekilde arayabil
girip gezinmeni
Hõzlõ arama list

Seçenekler Tanõmõ
Görüntüle Grup üyelerini görüntüler.
Zil sesi
ayarla

Grup üyelerinden biri aradõğõnda
çalacak zil sesini seçer.

Yeniden 
adlandõr

Grubu yeniden adlandõrõr.

Kaldõr İrtibatõ gruptan çõkartõr.
Resim ekle Gruba resim ekler.
SMS Gönder Grubun üyelerine SMS gönderir.

Seçenekler Tanõmõ
Numaralarõm Kendi telefon numaranõzõ Görüntüle,

Düzenle veya Sil.

Servis 
numaralarõ

Sesli posta

Acil durum

Basõlacak tuş
L  Seç

Gezinme 
tuşlarõ



İrtibatlar

u
e SIM kartõnõzda irtibatlarõnõz
r kaldõğõnõ gösterir.

 girişleri SIM�e taşõr. 
 girişleri telefona taşõr.
 girişleri siler.

vi
 menüden İrtibatlar > Bellek
mu seçin
õtlõ irtibat sayõsõnõ ve bellek
asitesini görüntüler.
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Gelişmiş
Bu menünün sağladõğõ gelişmiş özelliklerle
irtibatlarõnõzõ görüntüleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

Bellek durum
Bu menü telefon v
için ne kadar boş ye

L Ekle 
veya 
R Geri

Seçilen yere numara ekler ve
sonra tüm irtibatlarõ görüntüler
veya ana menüye geri döner

+veya- Telefon rehberinden irtibat seçer
L  Bitti 
veya
R  İptal

Eklenen irtibatõ onaylar ve resim
ekler veya
İptal

Seçenekler Tanõmõ
Seç
adres defteri

SIM irtibatlar veya Telefon rehberi
irtibatlarõ arasõnda geçiş yapar.

İsimleri sõrala Telefon rehberi irtibatlarõnõ Ad
veya Soyad göre sõralar.

Resimli 
irtibatlar

Arayanõn resminin gösterilmesini
açar/kapatõr.

SIM�e Kopyala Tüm girişleri SIM�e kopyalar.
Telefona 
kopyala

Tüm girişleri telefona kopyalar.

SIM�e Taşõ Tüm
Telefona taşõ Tüm
Tüm girişleri sil Tüm

Basõlacak tuş İşle
L  Seç Ana

duru

L  Seç Kay
kap
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12. Profiller

Telefonunuzu aşağõdaki ses profilleri ile çalõşacak
şekilde ayarlayabilirsiniz:

Profil seçimi
Farklõ profillerden birini seçmek için:

Ayarlarõ kişiselleştir 
Ayarlarõn kişiselleştirilmesi aşağõdakileri içerir:

� Normal � Kulaklõk � USB Kablosu

� Açõk hava � Toplantõ

Basõlacak tuş İşlevi
L Seç Ana menüden, Profiller seçin.
+veya- İstediğiniz profilin üstüne gider.
L
Seçenekler

Seçenekler menüsünü görüntüleyin,
aşağõdakileri yapabilirsiniz:
� Aktifleştir: Profili aktifleştirir.
� Kişiselleştir: Profili özelleştirir.

Seçenekler Tanõmõ
Uyarõ tipi Seçebileceğiniz uyarõ tipleri Sadece

çal, Sadece titret, Çal ve Titret, Titret
sonra çal ve Hiçbiri şeklindedir.

Tuş sesi Tuş seslerini açar/kapatõr.
Zil sesleri Tüm aramalar, Tüm irtibat aramalarõ,

Alarm, Randevular, Mesajlar, Hücre
bilgisi ve Grup 1-10 için zil sesi seçin.

Zil
sesi

10 ölçekli ses kontrolüdür. Sesi
arttõrmak için + tuşunu ve
sesi alçaltmak için - tuşunu
kullanõn.

Denklanşör 
sesi

Denklanşör sesi için tanõmlõ üç
sesten birini seçin.

Bu seçenek sadece Ayarlar > Sesler
içinde mevcuttur.



Bağlantõlar

IR ile veri gönderme ve alma
n önce, gönderecek ve alacak
R portlarõnõn birbirleri ile
ndan emin olun. Cihazlar
amasõ gerektiğini unutmayõn.
 her iki cihazõn birbirleri ile bir
isinde olmasõ tavsiye edilir.

aşlatmak için, Menü > Bağlantõlar
basõn. Gönderen telefonun

sferini başlatmak için istenilen
şlatõr.
undan iki dakika sonra veri
, bağlantõ iptal edilir ve yeniden

tooth kablosuz bağlantõyõ
 10 metre mesafe içerisindeki
 bağlanabilir ve 350 KB�ya
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13. Bağlantõlar

Telefonunuz kõzõlötesi, Bluetooth, USB, CSD, veya
GPRS ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik
sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantõyõ
ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadõr.

Kõzõlötesi
Telefonu kablosuz kõzõlötesi haberleşme ile veri
alacak ve 350 KB�dan büyük olmayan dosyalarõ
gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. IR bağlantõ
kullanmak için, bağlantõ kurmak istediğiniz cihaz
IrDA uyumlu olmalõdõr. Uyumlu telefon veya data
servisinden (örneğin bilgisayar) telefonunuzun IR
portu ile gönderip alabileceğiniz veri tipleri
kartvizitler, grafikler, resimler, ses klipleri, videolar
ve takvim notlarõnõ içerir.
Gözlerinizi doğrudan IR (kõzõlötesine) õşõnõna
tutmayõn veya başka IR cihazlarla interferans
yaratmasõna izin vermeyin. Bu cihaz Sõnõf 1 Lazer
ürünüdür.

Kõzõlötesi iletişimde
olan cihazlarõn I
hizalanmõş olduğu
arasõnda engel olm
Efektif bağlantõ için
metrelik mesafe içer

Kõzõlötesi iletişimi b
> Kõzõlötesi tuşuna 
kullanõcõsõ veri tran
IR fonksiyonunu ba
IR port aktivasyon
transferi başlamazsa
başlamasõ gerekir.

Bluetooth
Telefonunuz Blue
destekler, bu sayede
Bluetooth cihazlara
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 Bluetooth etkin telefonunuzun
içerisinde bulunan aygõtlarõn bir

terilir. Siz bir aygõt seçtikten ve
uktan sonra, aygõt ile eşleşmek için
irmeniz istenir. Bu şifre diğer
õn üreticisi tarafõndan sağlanõr, daha
dökümanlarõna bakõn. Şifre özelliği
a diğer cihazla sadece onaylanan
põlmasõna izin verilmesini sağlar.

leri
onunuzu PC veya web kamerasõna
anõzõ sağlar. Özelliği uygulamak

Daha fazla özellik görüntülemeyi
seçer:
� Telefon adõ
� Görülebilir
� Desteklenen servisler

İşlevi
Ana menüden, Bağlantõlar > USB
özellikleri seçin.
Bağlantõlar

kadar dosya transferi yapabilir. Bluetooth bağlantõ
duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin
interferansõna maruz kalabilir.
Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazõn
Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya
dokümanlarõndan kontrol edin.
Bluetooth bağlantõ yapma
Bluetooth bağlantõ yapmak için, ana menüye girin,
Bağlantõlar seçin, sonra Bluetooth seçin. Bluetooth
ekranõnda, Aktifleştir seçin. Sonra, Aygõt ara seçin.
Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantõ kurmak
için bir tanesini seçin.
Bluetooth özelliği bir süre kullanõlmadõğõnda, pil
gücünü korumak için devre dõşõ bõrakmanõz önerilir.
Bluetooth menüsü

Aygõt ararken,
kapsama alanõ 
listesi size gös
bağlantõ kuruld
sizden şifre g
Bluetooth aygõt
fazla bilgi için 
cihazõnõzla vey
bağlantõlarõn ya

USB özellik
Bu özellik telef
USB ile bağlam
için:

Seçenekler Tanõmõ
Aktifleştir Bluetooth özelliğini açar / kapatõr.
Aygõt ara Telefonunuzla bağlanmak

istediğiniz harici cihazlarõ arar.
Cihazlarõm Önceden tanõmladõğõnõz cihazlara

bağlanmayõ seçer.

Tercihler

Basõlacak tuş
L Seç



Bağlantõlar

dõğõnda,  cep telefonunuzu
dan emin olun.

ayarlarõnõzõ değiştirebilmenizi

 telefonunuz ile bilgisayarõnõz
õnda anõnda senkronizasyon
ar, cep telefonunuzdaki verileri
isayarõnõza yedeklemenize ve
edilmiş verileri geri
onunuza yüklemenize, dosya
rmenize ve yüklemenize, SMS
nlemenize ve göndermenize,
telefonunuzda kayõtlõ kişileri
nlemenize izin verir.

nilen aygõta bağlanmayõ seçer.

õmõ
cut şebekeleri arar.
atik ve Manuel arasõndan seçin.
ihli şebekelerinizi seçer veya
ke değiştirmek için L Liste
na basõn.
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Aktarma tamamlan
güvenle çõkarttõğõnõz

Şebeke
Bu özellik Şebeke 
sağlar.

+veya- USB sürücü, Webcam ve PC yazõlõm
gezinin. Bunun ardõndan cep
telefonunuz USB sürücü, web
kamera gibi davranacak veya
Mobile Phone Tools ile PC
bağlantõsõ gerçekleştirecektir.
Telefonunuzu PC�ye PC yazõlõmõ
ile bağlarsanõz, 350KB�a kadar
dosyalarõ transfer edebilirsiniz.
Eğer telefonunuzu PC�ye USB
sürücü olarak bağlarsanõz, mini-
SD kartõnõza erişebilir ve dosya
boyutu sõnõrlamasõ olmadan
aktarma yapabilirsiniz.

USB sürücü Bu menü müzik (MP3 ve Midi),
videolar ve resimleri USB kablosu
ile indirmenizi ve yüklemenizi
sağlar.

Webcam Bu menü arkadaşlarõnõzla şebeke
konferansõ ile görüşebilmenizi
sağlar.

PC yazõlõmõ Cep
aras
sağl
bilg
kayd
telef
indi
düze
cep 
düze

L Seç İste

Seçenekler Tan
Şebeke seç Mev
Arama modu Otom

Tercihli 
şebekeler

Terc
şebe
tuşu
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ri
ke ile GPRS (Genel Paket Radyo
õsõ yapõlandõrmanõzõ sağlar. Mevcut
unlardõr:

S oturumu sõrasõnda aktarõlan veri
enizi sağlar. Bu bilgi şunlarõ içerir:

Tanõmõ
Geçerli profili isimlendirmek için
GPRS APN girmek için.
Oturum açma adõ girmek için.
Şifre girmek için.
Özelliği aktifleştirme / devreden
çõkartma için. 

Tanõmõ
Alõnan verinin kapasitesi ve
toplam süresi.
Alõnan tüm verinin kapasitesi ve
toplam süresi.
Son bağlantõda alõnan verinin
kapasitesi ve toplam süresi.
Bağlantõlar

Hafõza kartõ
Telefon hafõzasõnõ arttõrmak için telefonda bir mini-
SD kart yuvasõ vardõr. Telefon en fazla 512MB
FAT16 mini-SD kartlarõ garantili performans ve
kalite ile destekler.

Bağlantõlar

CSD profilleri
Bu menü şebeke ile CSD (devre anahtarlamalõ veri)
bağlantõsõ yapõlandõrmanõzõ sağlar. Mevcut CSD
ayarlarõ şunlardõr:

GPRS profille
Bu menü şebe
Servisi) bağlant
GPRS ayarlarõ ş

GPRS bilgi
Bu özellik GPR
miktarõnõ izlem

Bant seç Beş bant varõdr: 900MHz, 1800MHz,
1900MHz, 900/1800MHz ve 900/
1900MHz.

Seçenekler Tanõmõ
Ad Geçerli profili isimlendirmek için
Arama tipi Analog veya ISDN seçin.
Numarayõ ara WAP servisinizin çevirmeli

numarasõnõ girmek için. 
Oturum aç Oturum açma adõ girmek için.
Şifre Şifre girmek için.

Seçenekler
Ad

APN

Oturum aç

Şifre

Yetkilendirme

Seçenekler
Birikmiş

Ömür boyu

Son bağlantõ



Aramalar

le
işini temizlemenize izin verir:

lanan / Cevapsõz / Tüm aramalar.
 için L Seç tuşuna basõn,
için R Geri tuşuna basõn.

rõ
arlarõnõ yapõlandõrmanõza izin

atõn numarasõnõ eller serbest
da arar.
edeki tüm numaralarõ siler.
ana SMS gönderir.

ana MMS gönderir.

õmõ
cevap açõk / kapalõ seçin.

tuşla cevaplama açõk/kapalõ
n.
ka hatõrlatõcõ aktif veya devre dõşõ
n ve Başlangõç saati seçin.
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14. Aramalar

Bu bölümde açõklanan seçeneklerin çoğu operatör
ve/veya aboneliğe bağlõdõr ve ya PIN2 kodu ya da
telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkõnda daha
fazla bilgi için, bkz �Güvenlik� sayfa 59.

Arama geçmişi
Bu menü cevaplamadõğõnõz, cevapladõğõnõz ve
yaptõğõnõz aramalarõn bir listesini sağlar. Aramalar
Tüm aramalar, Cevapsõz aramalar, Gelen aramalar ve Giden
aramalar şeklindedir, en yenisi en önce olacak
şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Listelerin
birinden bir arama seçin ve aşağõdakilere erişim için
L Seçenekler tuşuna basõn:

Geçmişi temiz
Bu menü arama geçm
Gideni temizle / Cevap
Silmeyi onaylamak
silmeyi iptal etmek 

Arama ayarla
Bu menü arama ay
verir:

Seçenekler Tanõmõ
Numarayõ al Gönderenin telefon numarasõnõ

veya mesaj içerisindeki bir telefon
numarasõnõ alõr.

Sil Numarayõ arama listesinden siler.
Ara Seçilen numarayõ arar.

Eller Serbest 
Ara

İrtib
mod

Tümünü sil List
Metin
mesajõ

Aray

Multimedya
mesajõ

Aray

Seçenekler Tan
Oto cevap Oto 

Her tuşla
cevaplama

Her 
seçi

Dakika
hatõrlatõcõ

Daki
seçi
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Maliyet ayarlarõ: Özellik (aboneliğe
bağlõ) aramalarõnõzõn maliyetini Para
birimi ve Kişisel hõz ayarlayarak
yönetmenizi sağlar. Oto görüntüle�yi
seçebilir veya Maksimum maliyet
ayarlayabilirsiniz.
Aşağõdaki tipteki aramalarõ
yönlendirmek için ayarlayõn: Tüm
sesli aramalar, Cevaplanmazsa,
Ulaşõlamõyorsa, Cevap yoksa, Meşgulse,
Tüm veri aramalarõnõ yönlendir etkin,
Durumu denetle ve Tümünü iptal et. 
Aramalar

Arama 
servisleri

Bu özellik Süre & Maliyet, Arama
bekletme, Kimlik Sakla, Arayanõn Kimliği
ve Maliyet ayarlarõ özelliklerini
ayarlamanõzõ sağlar. Lütfen
aşağõdaki Arama servisleri menüsüne
bakõn.

Arama servisleri aşağõdaki seçeneklere sahiptir:
Süre & maliyet: Aramanõzõn süresini
ve maliyetini gösterir: Arama süresi,
Toplam gelen, Toplam giden, Kalan
maliyet ve Tüm sesli aramalar.
Arama bekletme: Arama bekletme
aktifleştirme veya iptal etme veya
Durumu denetle.
Kimlik gizle: Tüm aramalarda kimliği
gizler.
Arayanõn kimliği: Arayanõn kimliğini
gösterir.

Arama 
yönlendirme



Aramalar
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Arama 
engelleme

Bu menü telefonunuzun
kullanõmõnõ, farklõ tiplerde
aramalarõn yapõlmasõnõ veya
alõnmasõnõ engelleyerek
belirlenmiş aramalar ile
sõnõrlandõrmaya izin verir.
Engelleyebileceğiniz arama tipleri
aşağõdakilerdir:
� Tüm gidenler
� Tüm uluslararasõ
� Yalnõzca burasõ & ev
� Tüm gelen
� Yurtdõşõndaysa gelen
� Durumu denetle
� Tümünü iptal et
� Telefon engelleme kodu

Sabit arama Sabit arama açõk/kapalõ seçin.
Kapalõ 
kullanõcõ grubu

Kapalõ kullanõcõ grubu açõk/kapalõ
seçin, Grup seçin, Dõşarõya erişim ve
Tercih edilen grup.
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enel ayarlarõ yapõlandõrmanõza izin

Tanõmõ
Metin giriş dilini ve Ekran dilini
seçin:
� T9 dili: Açõk/kapalõ seçmek için

T9 tercih edildi, T9 dili ve T9 Çince.
� Telefon dili: Otomatik, İngilizce,

Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş
Çince.

Saat ve tarih ayarõ için lütfen
aşağõdaki Saat ve tarih menüsüne
bakõn.
Kilit kodunu değiştir, SIM kilidi, PIN
değiştir, PIN 2 değiştir ve Telefon kilidi
arasõndan seçin.

Varsayýlan Telefon kilidi kodu
123456’dýr.
Ayarlar

15. Ayarlar

Bu bölüm Ayarlar menüsünün içeriğini açõklar.
Buradan erişebileceğiniz seçenekler (sesler, saat ve
tarih, güvenlik vb. gibi) Philips 768 cep telefonu
yaşam tarzõnõza en iyi şekilde uymasõ için
yapõlandõrõlõrken kullanõlõr.
Nasõl�

Genel
Bu menü bazõ g
verir:

Basõlacak tuş İşlevi
L  Seç Ana menüden Ayarlar seçer.
<veya> Dört farklõ Ayarlar menüsü

arasõnda geçiş yapar. Genel, Ekran,
Sesler ve Bağlantõlar.

+veya- Dört menü altõndaki istenilen
öğeye gider.

L  Seç Öğeyi onaylamak için seçer.

Seçenekler
Telefon dili

Saat ve tarih

Güvenlik



Ayarlar

et

t diliminizi seçmek
<veya>kullanõn.
erli saat ve tarihi ayarlayõn.

saat veya 24 saat olarak
rlayõn.
 Biçimi seçin.
özelliği aktifleştirmeyi veya

re dõşõ bõrakmayõ seçin.
özelliği aktifleştirmeyi veya

re dõşõ bõrakmayõ seçin.
i sayõm özelliğini ayarlayõn ve
anõn. 

vi
 menüden, Ayarlar > Genel > Ses

trol > Sesli komut seçin
diğiniz özelliğe gidin.
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Saat ve tarih menüsü aşağõdaki seçenekleri sağlar:

Sesli komut kayd

Ses kontrol Ses kontrolünü bir telefon
özelliğini çalõştõrmak veya numara
aramak için kullanabilirsiniz.
� Sesli komut: Sesli komut için

telefon özelliklerini kaydedin.
� Sesli arama: Sesli arama için

irtibatõn adõnõ kaydedin.
Lütfen aşağõdaki �Sesli komut
kaydet� açõklamalarõna bakõn

Oto tuş takõmõ 
kilidi

Bu özelliği aktifleştirmeyi veya
devre dõşõ bõrakmayõ seçin.

Kõsayollar Kõsayol özelliklerinin listesini
görüntüler.

Varsayõlan
bellek

Bellek yerini tanõmlayõn: Telefon
belleği veya Hafõza kartõ.

Uçak modu Uçak modu açõk / kapalõ seçin.
Varsayõlan
ayarlar

Telefonu varsayõlan ayarlarõna
döndürün.

Seçenekler Tanõmõ
Saat 
görüntüleme

Saati görüntülemek isteyip
istemediğinizi seçin. Açõk veya
Kapalõ arasõndan seçebilirsiniz.

Saat Dilimi Saa
için

Saat ve tarih 
ayarla

Geç

Saat biçimi 12 
aya

Tarih Biçimi Tarih

Açma saati Bu 
dev

Kapatma saati Bu 
dev

Geri sayõm Ger
kull

Basõlacak tuş İşle
L  Seç Ana

Kon

+veya- İste
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eş ses profili ile çalõşacak şekilde
iz. Detaylar için, bkz �Profiller�.

rlarõ

n bazõ ayarlar bu menü altõnda
etaylõ tanõmlar için, ilgili önceki
.

İşlevi
Ana menüden, Ayarlar > Sesler > Zil
sesleri seçin.
Tüm aramalar, Alarm, Randevular,
Mesajlar, Hücre bilgisi veya
istediğiniz Gruplar seçin.
Dahili hafõza veya Hafõza kartõ seçin.
Ses dosyalarõ arasõnda gezinin.
Seçtiğiniz zil tonunu onaylayõn.
Ayarlar

Ekran
Telefonunuzu farklõ ekran ayarlarõ ile
yapõlandõrabilirsiniz:

Sesler
Telefonunuzu b
ayarlayabilirsin

Zil tonu aya

Bağlantõlar
Bağlantõlar içi
toplanmõştõr. D
bölümlere bakõn

L  Kaydet > 
Evet veya > 
Hayõr

Kaydõ başlat (üç kez)
Kaydõ iptal et.

L  Tekrar 
veya 
R  Geri

Tekrar kayõt veya
kayõt iptal.

Seçenekler Tanõmõ
Duvar kağõdõ Duvar kağõdõ açõk / kapalõ seçer.
Temalar Farklõ Tema tipleri seçin: Basit, Zarif

ve Yoğun.
Fon õşõğõ seviyesi Maksimum, Yüksek, Orta ve Düşük

arasõndan bir seviye seçin.
Fon õşõğõ süresi Fon õşõğõ süresini 1 dakika, 30 saniye

ve 15 saniye arasõndan seçin.
Selamlar Selamlarõ açma / kapatmayõ seçin

ve selamlama mesajõnõ düzenleyin. 

Basõlacak tuş
L  Seç

L  Seç

L  Seç

+veya-
L  Seç
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ekranda aynõ anda bir kaç sembol
görüntülenebilir.

Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun
zili çalmaz.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.
GPRS bağlõ - Cep telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
SMS mesaj / MMS mesaj / Sesli posta - Yeni
metin mesajõ / Multimedya mesaj / Sesli
posta var.
Pil - Çubuklarõn pilin şarj seviyesini
gösterir (3 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).
Alarm saati aktif.
Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).
SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini
alabilmek için eski mesajlarõ silin.

Telefon hafõzasõ dolu - Telefonun belleği dolu.
Yenilerini kaydedebilmek için eskileri
silin.
SIM hafõzasõ dolu - SIM belleği dolu.
Yenilerini kaydedebilmek için eskileri
silin.
Koşulsuz arama yönlendirme numarasõ / 
Arama yönlendirme sesli postaya - Gelen tüm
aramalar numaraya / seli postaya
yönlendirilir.
GSM şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine
bağlõ
Sinyal kalitesi: çubuk sayõsõ ne kadar fazla ise
kalite o kadar yüksektir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse,
şebeke o anda kullanõlamõyordur.
Kapsama alanõ dõşõnda bir yerde
olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe
yarayabilir.
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unuzu güvenli bir yerde ve küçük
rõn erişemeyeceği şekilde tutun.
unu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
 çalõşõn. 
mayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

aldõktan sonra PIN kodunuzu
a kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.

unzun tasarõmõ yürürlülükteki yasa
etmeliklere uuygundur. Bununla

telefonunuz diğer elektronik
la interferans yaratabilir. Buna
p telefonunuzu evde ve dõşarõda
üm yerel tavsiyelere ve

uymanõz zorunludur. Cep
rabalar ve uçaklarda kullanõmõ
elikler son derece açõktõr.
 cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk
isi konusunda kamu endişesi

 teknolojiside dahil olmak üzere
teknolojisi üzerindeki mevcut

zden geçirilmiş ve radyo dalgasõ
z kalmadan korunma standartlarõ
r. Cep telefonunuz yürürlülükteki
andartlarõ  ve Radyo Ekipmanlarõ
nikasyon Terminal Ekipman
9/5/EC ile uyumludur.
Uyarõlar

Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

bağlõ baz istasyonuna aktarõr. Şebeke telefonun
aktarõm yaptõğõ gücü kontrol eder.
� Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 / 1900

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

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

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro

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

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

Telefon
çocukla
PIN kod
tutmaya

Uzun süre kullan
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn 
değiştirin ve aram

Telefon
ve yön
birlikte 
cihazlar

bağlõ olarak ce
kullanõrken t
yönetmeliklere 
telefonlarõnõn a
ile ilgili yönetm
Son zamanlarda
üzerindeki etk
oluşmuştur. GSM
radyo dalga 
araştõrmalar, gö
enerjisine maru
yukarõ çekilmişti
tüm güvenlik st
ve Telekomü
Yönetmeliği 199



Uyarõlar

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

nõyorsanõz:
õk olduğunda potansiyel
ek için, telefonu her zaman

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

ullananlar
kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
ticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
terferansõna maruz kalõp
.

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

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

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

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

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

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

elektronik
etkilenip et

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kulla
� Telefonunuz aç

interferansõ önlem
kalp pilinizden 15

� Telefonu göğüs ce
� Potansiyel interfer

pili ile ters yöndek
� İnterferanstan 

kapatõn.

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

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

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

nõrken telefonunuzu 
n

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

azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

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

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

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

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

kõsa devre yap
� Aşõrõ sõcaklõğ

aşõndõrõcõ orta
Sadece
kullanõ
telefon
telefon
kõlabil

Hasar gören p
hemen değiştiri
parça kullanõldõ

Araba kulla
kullanmayõ

Araba 
konuşm
bu çok
hatlara



Uyarõlar

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

el ev atõklarõ ile birlikte
lõdõr.

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

yerel yönetmeliklere uyun.
� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak

istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti
kullanõn.

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

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

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

Ambalaj m
ve eski te
yerel yön
bunlarõn ge

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağla
kullanmõştõr.

Pil gen
atõlmama

Etiketli 
dönüşüm
İlgili ul
dönüşüm
sağlanm
EcoEmb
Malzeme
malzeme
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Uyarõlar

DFU�da WEEE işareti: �Tüketici 
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 i,çin olasõ olumsuz sonuçlarõn
engellenmesine yardõmcõ olacaktõr.



olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için
le temas kurun.
rõna cevap vermiyor 
cevap veriyor)
klarda daha yavaş cevap verir.
lefonun çalõşmasõnõ etkilemez.
ak bir yere götürerek tekrar
mlarda lütfen telefon satõcõnõzla

õş
uygun olmayan şarj cihazõ
niz. Her zaman telefonunuzla
 Philips otantik aksesuarlarõnõ

n aramalarõn telefon 
rmiyor

 ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
fon numarasõnõ göndermiyorsa,
a Bekliyor gösterir. Bu konu ile
in operatörünüzle görüşün.
gönderemiyorsunuz
r şebekeler ile mesajlaşmaya
celikle SMS merkezinizin
rdiğinizden emin olun veya bu
aylõ bilgi için operatörünüzle
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Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
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

şebeke operatörünüz
Ekran tuş basõşla
(veya çok yavaş 
Ekran düşük sõcaklõ
Bu normaldir ve te
Telefonu daha sõc
deneyin. Diğer duru
temas kurun.
Piliniz fazla õsõnm
Telefonunuz için 
kullanõyor olabilirsi
birlikte temin edilen
kullanõn.
Telefonunuz gele
numarasõnõ göste
Bu özellik şebeke
şebeke arayanõn tele
telefon Arama 1 vey
ilgili detaylõ bilgi iç
Metin mesajlarõ 
Bazõ şebekeler diğe
izin vermez. Ön
numarasõnõ doğru gi
konu ile ilgili det
görüşün.
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 KARTINIZI TAKIN 
or
ru şekilde takõldõğõndan emin olun.
 ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
rünüzle görüşün.

un otonomisi kullanõcõ 
belirtilenden daha düşük
rõnõza (zil sesi, aydõnlatma süresi vs)
z özelliklere bağlõdõr. Otonomiyi
ümkün olduğunda kullanmadõğõnõz

tmalõsõnõz.
 arabada düzgün çalõşmõyor
nun performansõnõ etkileyebilecek
anyetik dalgalarõ emen metalik

 Harici anten kullanarak telefona
rama yapabileceğiniz ve gelen
layabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

 telefon kullanmanõza izin verilip
erel yetkililerden kontrol edin.

 şarj olmuyor
amen boş ise, şarj oluyor simgesinin
mesinden önce şarj için bir kaç
umlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi
JPEG resimler alamõyorsunuz ve/veya 
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.

Ekranda SIM
görüntüleniy
SIM kartõn doğ
Problem devam
olabilir. Operatö
Telefonunuz
kõlavuzunda 
Otonomi ayarla
ve kullandõğõnõ
arttõrmak için, m
özellikleri kapa
Telefonunuz
Araba telefonu
olan elektro m
parçalar içerir.
dokunmadan a
aramalarõ cevap

Araba sürerken
verilmediğini y

Telefonunuz
Eğer piliniz tam
ekranda gözük
dakika (bazõ dur
gerekebilir.
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Philips Orjinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

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

 

JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasõdõr

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõr

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

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



SAR Bilgileri - AB (RTTE)

)
KMAYA İLİŞKİN AB

fõndan önerilen telsiz frekansõ
iştir. Bu sõnõrlar daha kapsamlõ
miktarlarõnõ belirler. Bu esaslar
msel çalõşmalarõn sonucunda
üvenliğinin sağlanmasõ için bu

ate (Özgül Emilim Oranõ) veya
AR için testler, telefonun test

len en yüksek güç seviyesinde
iyesinde belirlense de telefonun
aşağõda olabilir. Bunun nedeni
masõ amacõyla birden çok güç
asyonuna yaklaştõkça telefonun
TTE Yönetmeliği'ne uygunluk
likleri en önemli esaslardan biri
luluk açõsõndan test edildiğinde
ve çeşitli konumlardaki SAR
aruz bõrakma konusunda AB

ksesuarlarõyla kullanõldõğõnda
na uygun olduğu saptanmõştõr.
rõna uyumlu olmayabilir. ABD
1,6 W/kg�dõr.
251 W/kg.
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SAR Bilgileri - AB (RTTE
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRA

KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alõcõsõ ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tara
enerjisine maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak şekilde tasarlanmõş ve üretilm
kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansõ enerjisi 
bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsamlõ bili
geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlarõn g
sõnõrlar önemli miktarda güvenlik payõ içermektedir.
Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorption R
kõsaca SAR�dõr. AB konseyi tarafõndan önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dõr. S
edilmiş tüm frekans bantlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin veri
sinyal gönderimi sõrasõnda yapõlmaktadõr. SAR izin verilen en yüksek güç sev
normal çalõşõrken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha 
telefonun yalnõzca şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü kullan
seviyesinde çalõşacak şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak baz ist
güç çõktõsõ azalõr. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa R
sağlanmalõdõr. Bu yönetmelikte, kullanõcõnõn ve diğer kişilerin sağlõk ve güven
olarak yer almaktadõr. Philips 768 / CT 7688 model telefonun standarda uyum
elde edilen en yüksek SAR değeri 0,981 W/kg�dõr. Çeşitli telefonlardaki 
düzeyleri arasõnda farklõlõklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansõna m
gereklerini karşõlar.
Bu telefon vücutta taşõyarak kullanõm için test edilmiş ve sağlanan Philips a
Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansõna maruz bõrakma esaslarõ
Başka aksesuarlarõn kullanõmõ FCC telsiz frekansõna maruz bõrakma esasla
Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafõndan belirlenen SAR sõnõrõ 
Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0.527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,



73

ICNIRP)
AYA İLİŞKİN ULULARARASI

ar tarafõndan önerilen telsiz frekansõ
tilmiştir (ICNIRP). Bu sõnõrlar daha
ekansõ enerjisi miktarlarõnõ belirler.
lõ bilimsel çalõşmalarõn sonucunda
õn güvenliğinin sağlanmasõ için bu

ion Rate (Özgül Emilim Oranõ) veya
õr. SAR için testler, telefonun test
verilen en yüksek güç seviyesinde
inde belirlense de telefonun normal

lir. Bunun nedeni telefonun yalnõzca
rden çok güç seviyesinde çalõşacak
kça telefonun güç çõktõsõ azalõr.
t edildiğinde elde edilen en yüksek
 SAR düzeyleri arasõnda farklõlõklar
slararasõ esaslarõ karşõlar.
ips aksesuarlarõyla kullanõldõğõnda
slarõna uygun olduğu saptanmõştõr.
aslarõna uyumlu olmayabilir. ABD
nõrõ 1,6 W/kg�dõr.
: 0,251 W/kg.
SAR Bilgileri - Uluslararasõ (ICNIRP)

SAR Bilgileri - Uluslararasõ (
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKM

KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alõcõsõ ve vericisidir. Telefon, uluslararasõ esasl
enerjisine maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak şekilde tasarlanmõş ve üre
kapsamlõ kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz fr
Bu esaslar bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsam
geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlar
esaslar önemli miktarda güvenlik payõ içermektedir.
Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorpt
kõsaca SAR�dõr. Uluslararasõ esaslarda belirtilen SAR sõnõrõ 2,0 W/kg�d
edilmiş tüm frekans bantlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin 
sinyal gönderimi sõrasõnda yapõlõr. SAR izin verilen en yüksek güç seviyes
çalõşõrken sahip olduğu SAR  maksimum değerden çok daha aşağõda olabi
şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü kullanmasõ amacõyla bi
şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştõ
Philips 768 / CT 7688 model telefonun kulak üzerinde kullanõm için tes
SAR değeri 0,981 W/kg�dõr. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki
olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansõna maruz bõrakma konusunda ulu
Bu telefon vücutta taşõyarak kullanõm için test edilmiş ve sağlanan Phil
Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansõna maruz bõrakma esa
Başka aksesuarlarõn kullanõmõ FCC telsiz frekansõna maruz bõrakma es
Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafõndan belirlenen SAR sõ
Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0.527 W/kg; Vücut üzerinde



Uyumluluk bildirimi
Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

sorumluluğu tarafõmõza ait olmak üzere bu
bildirimin konusu olan

Philips 768
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 /
GSM 1900
TAC: 35720100

adlõ ürünün aşağõdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarõz:

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

        EN 300 328 v 1.6.1

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.
10 sayõlõ maddede sözü edilen ve 1999/5/EC
Yönergesinin Ek V belgesinde ayrõntõlõ olarak
açõklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri,
aşağõdaki Kuruluşun katõlõmõyla 3.1 ve 3.2
maddelerine bağlõ olarak yerine getirilmiştir:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: 0168

17 Mayõs 2005
Jean-Omer Kifouani

Kalite Müdürü

Philips ürününüz doğru biçimde çalõşmõyorsa
veya arõzalõysa, lütfen telefonunuzu aldõğõnõz yere
veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi�ne geri
götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise
gereksinim duyarsanõz, o ülkede bulunan Philips
Müşteri Hizmetleri Masasõ�ndan yetkili satõcõlarõn
adreslerini temin edebilirsiniz.
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