
rklılıktan sorumlu tutulamaz.
S ağlarına bağlanmak üzere

) tuşuna uzun basın.

Tuş takımını kullanarak
PIN kodunuzu girin ve
onaylamak için Tamam’a
veya L tuşuna basın.
Tuş takımını kullanarak
telefon numarasını girin ve
arama yapmak için (
tuşuna basın.
) tuşuna basın.

Telefonunuz çaldığında
( tuşuna basın.
Telefonunuz çaldığında
) tuşuna basın.

Arama sırasında ses düzeyi
artırma veya azaltma
tuşlarına basın.
Telefonunuzu Keşfedin

Philips sürekli olarak ürünlerini iyileştirmek için
çaba gösterir. Bu nedenle Philips, bu kullanım
kılavuzunda değişiklik yapma veya bu kullanım
kılavuzunu önceden haber vermeksizin
kullanımdan kaldırma haklarını saklı tutar.
Philips bu kullanım kılavuzunu “olduğu gibi”
sağlamakta olup uygulanabilir yasaların
gerektirdiği durumlar haricinde bu kullanım
kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir

hata, eksiklik veya fa
Bu cihaz, GSM/GPR
üretilmiştir.

Nasıl yapılır?

Alfa sayısal
tuş takımı

Mikrofon

Gezinme
ve , tuşları

65.000 renkli
ana ekran

Cevaplama 
tuşu

Bitirme, iptal ve
açma/kapama tuşu

Telefonun arka 
kısmı: hoparlör

Şarj cihazı/kula-
klık konektörü

Sol yazılım tuşu Sağ yazılım tuşu
Yan ses tuşları

Telefonu Açma/
Kapama
PIN kodunuzu 
girme

Arama yapma

Aramayı bitirme

Aramayı 
yanıtlama
Aramayı 
reddetme

Kulaklık ses 
düzeyini ayarlama



 telefonunuzun sıralanmış olarak
klı özelliklerine erişmenizi sağlar.
oda Ana Menü düzeni, menüde
imgelerin anlamları ve bu konularla
ayrıntılı bilginin bu kılavuzun hangi
unduğu özetle verilmiştir.

Multimedya Eğlence

sayfa 22 sayfa 26

Mesajlar Ayarlar

sayfa 31 sayfa 46

Rehber Arama bilgisi

sayfa 57 sayfa 61
Yazılım tuşları
Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ
yazılım tuşları L ve R, arama sırasında bile,
ekranda tuşların hemen üstünde görüntülenen ilgili
seçenekleri seçmenize olanak sağlar. Bu tuşlarla
ilişkili işlevler, o anki duruma göre farklılık
gösterir.

Ana Menü
Ana Menü, cep
sunulan tüm far
Yukarıdaki tabl
bulunan çeşitli s
ilgili daha fazla 
sayfalarında bul

Hoparlörü 
etkinleştirme/
devre dışı bırakma

Arama sırasında ( tuşuna
uzun basın.

İsim listesi’ne 
erişme

Boş moddayken - tuşuna
basın.

Arama listesi’ne 
erişme

Boş moddayken ( tuşuna
basın. Arama listesi’nde
Cevapsız aramalar,
Gelen aramalar ve Giden
aramalar görüntülenir.

Ana Menü’ye 
erişme

Boş moddayken Tamam’a
veya L Menü’ye basın.

Önceki menüye 
gitme

R tuşuna basın.

Boş moda hızla 
geri dönme

) tuşuna basın.

İş

sayfa 14
Oper. 

Servisleri

sayfa 27
FM Radyo

sayfa 55



Boş moddayken Ana Menü’ye erişmek için , ayısal tuş takımı kullanılarak
asıl metin girileceğiyle ilgili
ilgileri içerir.
u bölümler, Ana Menü’deki
er öğe hakkında ayrı ayrı bilgi
ğlar.

ölüm 12’den sonra Simgeler
e Semboller, Uyarılar, orijinal
hilips aksesuarları, SAR bilgisi
askı sırasında mevcutsa
ğlanır, aksi takdirde ayrı bir

elge olarak ürünle verilir) ve
n olarak Sınırlı Garanti

ölümleri bulunmaktadır.
tuşuna basın, ardından simge ve listelere göz atmak
için, bu kılavuzda yönlerin +, -, < veya >
işaretleriyle temsil edildiği merkezi gezinme tuşunu
kullanın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ
tarafında bulunan kaydırma çubuğu listedeki geçerli
konumunuzu gösterir. Liste içinde, seçilen öğeyle
ilgili seçeneklere erişmek için , tuşuna basın, bir
seviye geri gitmek için R Geri’ye basın.

Bu kılavuzun kullanımı
Bu kılavuzun yapısı şu şekildedir:
Telefonunuzu 
keşfedin

Bu bölüm. Cep telefonunuza
genel bir bakış sunar ve en sık
kullanılan özelliklerle ilgili
bilgi sağlar.

Bölüm 1: 
Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kez
kullanacağınız zaman
yapmanız gerekenlerle ilgili
bilgileri içerir: SIM kartı takma,
pil vb.

Bölüm 2: 
Arama

Arama yapma ve arama
yanıtlamayla ilgili bilgileri
içerir.

Bölüm 3: 
Metin girme

S
n
b

Bölüm 4 – 12 B
h
sa

Diğer 
bölümler

B
v
P
(b
sa
b
so
b
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için kenarından dışarı çekin ve
 tarafından yukarı çekerek çıkarın.

çıkken çıkarırsanız tüm kişisel
bedebilirsiniz.
Başlarken

1. Başlarken
Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar”
bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanabilmeniz için öncelikle
telefonunuza bir GSM operatörü veya bayiden
edinebileceğiniz geçerli bir SIM kart takmalısınız.
SIM kartta, abonelik bilgileriniz, cep telefonu
numaranız ve telefon numaraları ile mesajları (daha
fazla bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 57)
saklayabileceğiniz bir bellek bulunmaktadır.

SIM kartı takma
Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları
izleyin. Arka kapağı çıkarmadan önce cep
telefonunuzu kapatmayı unutmayın.
Arka kapağı çıkarma
SIM kartı takmak için öncelikle arka kapağı
çıkarmanız gerekir. Arka kapağı aşağıda
gösterildiği gibi parmağınızla yukarı çekin.

Pili çıkarma
Pili çıkarmak 
ardından pili alt

Pili telefon a
ayarlarınızı kay



Başlarken

SIM kartı takma Telefonu açma
in, ) tuşuna uzun basın.
unu girin. PIN kodu, SIM
eli gizli bir koddur. PIN kodu,
bayiniz tarafından önceden

ize bildirilmiştir. PIN kodları
a bilgi için bkz. “Güvenlik”

anlış girerseniz, SIM kartınız
 açmak için operatörünüzden
niz gerekir.
 takılı olduğu telefonunuzu ilk
unlar sorulur:
cel tarihi ayarlamanızı sağlar.
cel saati ayarlanmanızı sağlar.

t diliminizi seçmenizi sağlar.

ayrıntılar için bkz. “Ayarlar”
2

Altın sarısı temas noktaları aşağı bakacak şekilde
pili durana kadar yuvasına doğru kaydırın.
Ardından pili aşağı doğru iterek kilitleyin.

SIM kartı takma
Arka kapağı durana kadar yuvasına doğru kaydırın.

Telefonu kullanmadan önce, ekranı ve kamera
lensini kaplayan koruyucu filmi çıkarın.

Telefonu açmak iç
Gerekirse PIN kod
kartınıza ait 4 – 8 han
operatörünüz veya 
yapılandırılmış ve s
hakkında daha fazl
sayfa 47.
PIN kodunu üç kez y
bloke edilir. Blokeyi
PUK kodunu isteme
Yeni SIM kartınızın
kez açtığınızda size ş
Tarih ayarı Gün
Saat ayarı Gün

Saat dilimi Saa

Bu üç öğeyle ilgili 
sayfa 46.



3

j durumunu gösterir. Şarj sırasında
 hareket eder ve cep telefonunuzun
edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.
ubuklar hareketsiz hale geldiğinde
şarj edilmiştir. Bu durumda şarj

 çıkarabilirsiniz.
ullanım koşullarına bağlı olarak,
8,5 saate ve bekleme süresi 30 güne

rj edildikten sonra şarj cihazını cep
 olarak bırakmak pile zarar vermez. 
atmanın tek yolu prizden çıkarmak

lay erişilebilir bir AC elektrik prizi
cihazını bir IT kaynağına da
 (yalnızca Belçika).
Başlarken

Pili şarj etme
Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni bir
pil kısmen şarj edilmiştir ve pil alarmı Açık
konumdaysa (bkz. “Alarm sesleri” sayfa 47), pil
zayıfladığında sizi uyarmak üzere bir uyarı sesi
çıkacaktır.
Pil ve pil kapağı yerine takıldıktan sonra telefonu
şarj edebilirsiniz. Şarj cihazı konektörünü kaplayan
koruyucu plastik başlığı çekerek çıkarın. Konektörü
aşağıda gösterildiği şekilde takın. Ardından diğer
ucu, ana AC elektrik prizine takın.

Pil sembolü şar
şarj göstergeleri
tamamen şarj 
Hareket eden ç
pil tam olarak 
cihazını prizden
Şebekeye ve k
konuşma süresi 
kadar çıkabilir.
Pil tam olarak şa
telefonuna bağlı
Şarj cihazını kap
olduğundan, ko
kullanın. Şarj 
bağlayabilirsiniz

SIM karttaki 
isimleri 
telefona 
kopyala?

Telefonunuz SIM kart rehberinde
herhangi bir isim ve telefon
numarası bulursa, bunları yerleşik
rehbere kopyalamak isteyip
istemediğiniz sorulur. Numaraları
kopyalamak istiyorsanız,
Tamam’a, istemiyorsanız İptal’e
basın.



Başlarken

Hızlı Tuşları Ayarlama
4

Yalnızca sayısal tuşa uzun süre basarak sık
kullandığınız özelliklere erişmek için 2 – 9’a
kadar olan sayısal tuşları yapılandırabilirsiniz. Bazı
hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır.
Daha fazla bilgi için bkz. “Hızlı erişim” sayfa 52.
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nıtlama ve bitirme
iğinde, arayan kişinin kimliğinin
emesini seçmesine bağlı olarak bu
ı görüntülenebilir. Numara, seçilen
ıysa, numara yerine kişinin ismi

ıtlama: ( tuşuna basın veya
seçeneği Açık olarak ayarlanmışsa
ğını açın (daha fazla bilgi için bkz.

etme: ) tuşuna basın (veya ses
irine uzun süre basın). Çağrı
ha fazla bilgi için bkz. sayfa 63)
a bir numara veya sesli postaya

irme: ) tuşuna basın veya
ğını kapatın.

 moddaysa çalmaz (bkz. sayfa 47).

nıt seçeneğini belirlediyseniz, )

i bir tuşa basarak aramayı kabul
ha fazla bilgi için bkz. sayfa 63).
Arama

2. Arama
Arama yapma
Boş ekrandan
1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak

telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi
düzeltmek için R tuşuna basın.

2. Arama yapmak için ( tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için ) veya R Bitir’e

basın.
Bir uluslararası aramada, uluslararası ön ek için “+”
işaretini girmek üzere * tuşuna uzun süre basın.
Rehberi kullanma
1. Boş moddayken - tuşuna basın.
2. Listeden bir kişi seçin ve ( tuşuna basın;

seçilen numara aranacaktır. Yerleşik rehberi
kullanıyorsanız ve seçilen kişinin birden çok
numarası varsa, varsayılan olarak belirtilen
numara otomatik olarak seçilir. Farklı bir
numara seçmek için < veya > tuşuna basın
(daha fazla bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 57).

3. Aramayı bitirmek için ) veya R Bitir’e
basın.

Aramayı ya
Bir arama geld
görünüp görünm
kişinin numaras
rehberde kayıtl
görüntülenir.
• Aramayı yan

Etkin kapak 
telefonun kapa
sayfa 64).

• Aramayı redd
tuşlarından b
yönlendir (da
etkinse, aram
yönlendirilir.

• Aramayı bit
telefonun kapa

Telefon Sessiz

Her Tuşla Ya
dışında herhang
edebilirsiniz (da



Arama

Ahizesiz arama Sessiz / Sessiz iptal
i duymaması için mikrofon
ı veya açılmasını sağlar.
det
 görüşmelerinin kaydedilmesi
. Görüşmenizi kaydetmek
karşı tarafa bildirmenizi ve

l ederse gerçekleştirmenizi

görüşmeyi kaydetmek için
t’i seçin ve Tamam’a basın.
 tekrar Tamam’a veya L

örünen düzenleme penceresi
anızı sağlar ve daha sonra bu
> Ses albümü konumundan

e (bkz. “Hafıza Durumu”
ak, toplam 30 dakikaya kadar

ha sonra Görüşmeyi kaydet’i
arayan kişinin sesi kaydedilir.
6

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için, özellikle ses
düzeyini artırma sırasında, ahizesiz arama yaparken
telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin
olun.

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak bir
telefon numarası girin veya rehberden bir kişi
seçin.

2. , veya L Seceneklr’e basın ve ardından
Ahizesiz arama ’yı seçin ya da, tuşuna
basın.

Zaten telefondaysanız, ahizesiz moda geçmek veya
bu moddan çıkmak için ( tuşuna uzun süre
basın.

Arama sırasındaki seçenekler
Arama sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek
için , tuşuna veya L Seçenekler'e basın.
Ahizesiz konumu
Bu seçenek, cep telefonunuzun ahizesiz seçeneğini
kullanmanızı sağlar.

Arayan kişinin siz
sesinin kapatılmasın
Görüşmeyi kay
Çoğu ülkede, telefon
kanunlara tabidir
istiyorsanız, bunu 
yalnızca o kabu
öneririz.

Arama sırasında 
Konuşmayı Kayde
Kaydı bitirmek için
Kaydet’e basın; g
kayda bir isim atam
kayda Multimedya
ulaşılabilir. 
Bellek kapasitesin
sayfa 22) bağlı olar
kayıt yapılabilir.

Önce Sessiz’i ve da
seçerseniz, yalnızca 
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işisi ayarlama
ayken, Hızlı arama ekranına
n + tuşuna basın. Yapılandırmak
üçük resim seçin ve , veya L

sın.
inden bir isim seçin ve tekrar
basarak Resim albümü’ne erişip
çin. Küçük resimlerin her biri için
ri tekrarlayın.
işisini arama

için, boş moddayken + tuşuna basın
tediğiniz küçük resmi seçip (

 yeniden yapılandırmak için, resmi
e/veya resmi Değiştirmek için ,

ir kişiyle ilişkilendirilmişse Hızlı
a görüntülenir. Resmin menülerden
irilmesi, diğerinde de resmi
r.

raflı konuşma
S yoluyla resim göndermenizi ve bu
 eklemenizi sağlar. Resim, Resim
 seçilebilir.
Arama

Not defteri
Bir numarayı not etmenizi sağlar. Bu numarayı daha
sonra rehberde saklayabilir, arayabilir veya bu
numaraya mesaj gönderebilirsiniz.
Arama sırasındaki diğer seçenekler
Arama devam ederken aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirebilmek için L Seçenekler’e basın:
İsim listesi veya Arama listesi’ne erişip bakabilir,
Bitir’i seçerek aramayı bitirebilir, Ekolayzır
ayarlarını değiştirebilir, SMS gönderebilir veya
okuyabilir ya da Ajanda etkinliklerine bakıp
bunları yönetebilirsiniz.

Kulaklık ses düzeyini ayarlama
Arama sırasında ses düzeyini artırmak veya
azaltmak için, ses düzeyi artırma veya azaltma
tuşlarına basın.

Hızlı arama
Hızlı arama özelliği, en sık aradığınız dört
numarayı ayarlamanızı sağlar. Böylece, ekranda
numaraya karşılık gelen simgeyi veya resmi seçerek
bu numaralardan birini hızlı bir şekilde
arayabilirsiniz.

Hızlı arama k
1. Boş modd

erişmek içi
üzere bir k
Ayarla’a ba

2. Kişi listes
Tamam’a 
bir resim se
aynı işlemle

Hızlı arama k
Arama yapmak 
ve ardından is
tuşuna basın.
Bir küçük resmi
seçin ve ismi v
tuşuna basın.
Resim zaten b
arama ekranınd
birinde değişt
güncelleyecekti

MMS Fotoğ
Bu özellik, MM
resme ses kaydı
albümü içinden



Arama

1. Resim albümü içinden bir resim seçin ve , bir kişi seçin) ve ( tuşuna basın. Birinci arama
umarası ekranın alt kısmında
ci numara aranır. Aşağıdakileri
 erişmek için Tamam’a basın:
ştir, aramalar arasında geçiş
lar (aramayı değiştirmek için <
 basabilirsiniz).
anın birleştirilmesini sağlar.

lanınca bağlantınız kesilir.
arayan kişinin konferans
asını sağlar.

yı yanıtlama
 ikinci bir arama geldiğinde,

verir ve ekranda Bklyn çağrı
ir. Bu durumda şunları

Aramayı yanıtlayabilirsiniz
(birinci arama beklemeye
alınır).
Aramayı reddedebilirsiniz.
8

tuşuna veya L Seçenekler’e basın.
Gönderme biçimi > MMS’i seçin.

2. Ses ekle? mesajı görüntülendiğinde, kaydı
başlatmak için L Evet’e basın. Daha sonra,
kaydınızı durdurup kaydetmek için L

Kaydet’e veya R İptal’e basın.
3. İsterseniz resmi yeniden isimlendirin veya L

Tamam’a basın.
4. MMS oluşturma ekranına gitmek için

görüntülenen listeden bir kişi seçin ve
ardından Medya ekle’yi seçin. Mesajınızı
göndermek için L Gönder’e basın veya
mesajı göndermeden önce istediğiniz gibi
değiştirin (daha fazla bilgi için bkz. “Yeni
MMS” sayfa 41).

Çoklu aramaları yönetme
Aynı anda iki veya daha fazla aramanın
yönetilebilmesi ve konferans aramaları
yapılabilmesi, operatörünüze ve/veya aboneliğinize
bağlıdır.
İkinci bir arama yapma
Etkin bir arama sırasında veya beklemeye alınan bir
arama olduğunda ikinci bir arama yapabilirsiniz.
Telefondayken, bir numara girin (veya rehberden

beklemeye alınır (n
görüntülenir) ve ikin
de içeren seçeneklere
• Aramayı deği

yapılmasını sağ
veya > tuşuna da

• Aktar, iki aram
Aktarma tamam

• Konferans, 
aramasına katılm

İkinci bir arama
İletişim halindeyken
telefon bip uyarısı 
ifadesi görüntülen
yapabilirsiniz:
( tuşuna
basarak:

) tuşuna 
basarak:
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anda iki görüşme ile sınırlıdır (biri
mede).

raması
eliğe bağlıdır.

ası, dışarı birkaç arama yapılması
a olması durumunda etkinleştirilir.
da en fazla beş kişiyle konuşmanızı

ilk aramayı gerçekleştirip ikinci bir
ın (daha fazla bilgi için yukarı

veya Seçenekler’e basın ve
’ı seçin. Beş katılımcı da bağlanana
şlemi tekrarlayın. 
cıyı konferanstan çıkarmak için
 çıkar’ı seçin veya yalnızca bu
 özel arama gerçekleştirmek için

Seçenekler listesini
açabilirsiniz. Gelen aramayı
yanıtlamak için Kabul et’i
seçebilir veya etkin aramayı
bitirmek için Bitir’i seçip daha
sonra gelen aramayı
yanıtlayabilirsiniz.
Arama

İkinci bir aramayı alabilmek için sesli aramalara
yönelik Çağrı yönlendir seçeneğini (bkz. sayfa 63)
devre dışı bırakmış ve Arama bekletme
seçeneğini (bkz. sayfa 63) etkinleştirmiş olmanız
gerekir.

Üçüncü bir aramayı yanıtlama
Telefonla görüşme halindeyseniz ve beklemeye
alınan bir arama varsa, üçüncü bir aramayı da
alabilirsiniz. Bunu yapabilmek için, aramalardan
birini bitirmeniz veya en son arayan kişiyi bir
konferansa almanız gerekir.

Bu servis, aynı 
etkin, biri bekle

Konferans a
Bu servis, abon

Konferans aram
veya çoklu aram
Bu işlev, aynı an
sağlar. 
1. Bir kişiyle 

arama yap
bakın).

2. , tuşuna 
Konferans
kadar aynı i

3. Bir katılım
Katılımcıyı
katılımcıya

, veya L

Seçenekler’e
basarak:

Seçenekler listesini
açabilirsiniz. Etkin aramayı
bitirmek için Bitir’i seçebilir
ve daha sonra gelen aramayı
yanıtlayabilirsiniz.

) tuşuna 
basarak:

Aramayı reddedebilirsiniz.

, veya L

Seçenekler’e
basarak:



Arama

(diğer katılımcılar beklemeye alınır) Özel
10

arama’yı seçin.
4. Aynı anda tüm aramaların bağlantısını kesmek

için ) tuşuna basın.
Konferans araması sırasında gelen bir arama olursa
ve konferansta beşten az katılımcı varsa, bu yeni
aramayı kabul edebilir ve bu kişiyi Konferans
aramasına ekleyebilirsiniz (zaten beş katılımcı
bağlıysa aramayı yanıtlayabilir, ancak konferansa
ekleyemezsiniz).
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e” sözcüğünün girilmesi:
 3 tuşlarına basın. Ekranda

sözcüğü görüntülenir: Good.
dırmak için + veya Ltuşuna basın
 seçin.
cüğünün seçimini onaylamak için
şuna basın.

ay sözcüklerin listesine göz
lmasını sağlar.

çilen sözcüğü arkasından boşluk
lecek şekilde yerleştirmek için bu üç
ştan herhangi birine basın.

r karakter silmek için kısa basın, tüm
etni silmek için uzun basın.
rf biçimleri arasında geçiş
pılmasını sağlar: Standart, küçük
ya BÜYÜK HARF.
mge ve noktalama işaretleri
losunun görüntülenmesini sağlar.
® modundan temel metin girişi

oduna veya sayısal moda geçiş
pılmasını sağlar.
Metin Girişi

3. Metin Girişi
Düzenleme ekranlarına iki farklı şekilde metin
girilebilir: T9®  Tahmine Dayalı Metin Girişi veya
temel metin girişi kullanılarak. Bu iki yöntemin
kullanım teknikleri aşağıda açıklanmaktadır.

T9® metin girişi
T9® Tahmine Dayalı Metin Girişi, cep
telefonuna metin girmek için
kullanılan akıllı bir düzenleme
modudur. Bastığınız tuşlara göre
girmek istediğiniz sözcüğü tahmin

ederek metni daha hızlı girmenizi sağlar. Bir
sözcüğün oluşturulması için gereken her harfe
karşılık gelen tuşa bir kez basılır ve T9®, tuş
vuruşlarınıza dayanan bir sözcük önerisinde
bulunur. Birçok sözcük önerisi varsa listedeki ilk
sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz
atmak için + / - veya L tuşuna basın ve Tamam’a
basarak sözcüğü girin.
Kullanımı
Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler
şunlardır:

Örnek: “Hom
1. 4 6 6

listenin ilk 
2. Listeyi kay

ve Home’u
3. Home söz

, veya > tu

2 – 9 Harf girilmesini sağlar.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

L veya 
+ / -

Ad
atı

>
1

,

Se
ge
tu

R Bi
m

0 Ha
ya
ve

# Si
tab

* T9
m
ya



Metin Girişi

Sözlük Örnek: “Home” sözcüğünün girilmesi:
 6, 6 (MNO), 6 (MNO),
) tuşlarına basın. Mesaj
una basın.
mgeler her bir tuşta şu şekilde

Uzun 
basma

 / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + 
 ) & £ $ ¥ 1

 ç 2

3

4

5

 6

Θ Σ 7

8

 Ξ Ψ 9
12

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa,
bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz.
Vurgulanmış alt çizgilerle temsil edilen girişe
ulaşana kadar listeyi aşağı doğru kaydırmak için
L 1>2>3’e basın.
Temel metin düzenleme ekranını açmak için R
Hecele’ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri
izleyerek yeni sözcüğü boşluk kullanmadan girin ve
bittiğinde L Tamam’a basın. Böylece,
oluşturmakta olduğunuz mesaja geri dönersiniz ve
yeni sözcük eklenmiş olur.
Dil
Mesaj yazarken # tuşuna uzun basarak giriş dilini
değiştirebilirsiniz. Kullanılabilen diller, cep
telefonunuzu satın aldığınız yere bağlıdır.

Temel metin girişi
T9® modundan temel metin giriş moduna geçmek
için * tuşuna basın. Bu yöntemle istenilen
karaktere ulaşmak için tuşa bir kereden çok basmak
gerekir: “H” harfi, 4 tuşunun ikinci harfidir, bu
nedenle “H” harfini girebilmek için bu tuşa iki kez
basmanız gerekir. Tek bir girişi silmek için R

İptal’e kısa basın, tüm metni silmek için uzun basın. 

4, 4 (GHI) 6,
3, 3 (DEF
tamamlanınca , tuş
Harfler, sayılar ve si
bulunur:

Kısa basma

1
boşluk 1. , @
- * = % < > (

2 a b c 2 à ä å æ

3 d e f 3 é è Δ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 β Π 

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω
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Metin Girişi

0
Harf biçimleri arasında geçiş 
yapılmasını sağlar: Standart, 
küçük veya BÜYÜK HARF.

0

#
Simge ve noktalama işaretleri 
modunun açılmasını sağlar.

Metin 
düzenlemesi 

için 
kullanılan 

dili değiştirir

*
Modun değiştirilmesini sağlar. 
T9 ®, temel veya sayısal. Yok



İş

Ondalık işareti girmek için 0 tuşunu basılı tutun.
 ondalık basamağa kadar

uk daha yüksek olan ondalık

rücü
ediğiniz kur oranını kullanarak
indeki bir tutarı başka bir para

üştürmenizi sağlar. Yerel para
 para birimine veya tam tersine
irsiniz. Kur oranı alanına bir
abancı alanına bir tutar girin;
k hesaplanacaktır.

ma / Kapanma
enü, cep telefonunuzu önceden
zamanlarda kendi kendine
a kapanmak üzere ayarlamanızı

ı ayarlamak için, bu seçeneği
m’a basın. Açık’ı seçin ve

p telefonunuzun kendi kendine
z zamanı girin ve Tamam’a
er gün veya İş günlerinde
ık olarak istediğinizi seçin ve
14

4. İş

Bu menü, hareket halindeyken organize olmaya ve
gerekli bilgileri almaya devam etmenize yardımcı
olmak üzere tasarlanmış özellik ve seçenekleri
içerir.

Hesap makinası
Telefonunuzda temel hesaplamaları
yapmak için kullanabileceğiniz dahili bir
hesap makinesi bulunur. Numaralar tuş

takımıyla, operatörler ise aşağıda gösterildiği
şekilde gezinme tuşlarıyla girilir:

Ekranın üst kısmındaki bir simge, operatörlerin
girilmesi için hangi tuşların kullanılacağını gösterir.

Hesap makinası 2
doğrudur ve doğrul
sayıya yuvarlanır. 

Ünite dönüştü
Bu menü, ist
bir para birim
birimine dön

biriminden Yabancı
dönüştürme yapabil
oran, Yerel veya Y
sonuç otomatik olara

Otomatik Açıl
Bu iki ayrı m
ayarlanan 
açılmak vey

sağlar.
Otomatik açılma’y
belirleyin ve Tama
Tamam’a basın. Ce
açılmasını istediğini
basın. Bir kere, H
seçeneklerinden sıkl

Toplama > veya * tuşuna basın.
Çıkarma < veya * tuşuna iki kez basın.

Çarpma + veya * tuşuna 3 kez basın.
Bölme - veya * tuşuna 4 kez basın.
Sonuç , veya # tuşuna basın.
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i
 yerel saati hem de başka bir saat

saati görüntülemek istiyorsanız bu
ştirin. Seçeneği Açık veya Kapalı.
ak için + ya da - tuşuna basın.
rlandığında, yeni menü öğesi Yerel
eçtiğiniz dilimin görüntülenmesini

ayfa 46 içinde Saat yok seçeneği
 özellik kullanılamaz.

rlar

tırlatmalar ve programlanan
 dilimine bağlı değildir! A saat
için bir alarm veya etkinlik

at dilimini B olarak değiştirseniz
alarm veya etkinlik etkin hale

Yabancı bir saat dilimi için yaz
saati seçeneğini Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar.
İstediğiniz saat dilimini seçmek
için + veya - tuşuyla hareket edin.
İş

Tamam’a basın. Etkinleştirmeyi onaylamanız için
bir mesaj görüntülenir.
Otomatik kapanma seçeneği için de aynı işlemleri
yapın.

Saat dilimleri
Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz
bir yabancı saat dilimindeki saati ayarlayıp
görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda

yerel ve yabancı saati görüntülemeyi tercih
ederseniz, duvar kağıdı olarak seçtiğiniz resim artık
ekranda görüntülenmez; onun yerine standart
Uluslararası saatli duvar kağıdı görüntülenir.
Yerel ayarlar

Saat dilimler
Boş ekranda hem
dilimine ait bir 
seçeneği etkinle
olarak ayarlam
Açık olarak aya
ve yab. değ., s
sağlar. 

“Saat ekranı” s
belirlenmişse bu

Yabancı aya

Alarmlar, ha
etkinlikler saat
diliminde 9:00
ayarlarsanız, sa
bile 9:00 ’da 
gelecektir.

Saat ayarı Uygun tuşlara basarak saati
ayarlamanızı sağlar.

Yerel saat 
dilimi

Bölgenize karşılık gelen saat
dilimini seçmek için + veya -
tuşuyla hareket edin.

Yaz saati Yerel saat dilimi için yaz saati
seçeneğini Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar.

Yaz saati

Yabancı 
saat dilimi



İş

Sesli kayıt bir zarf simgesi kaydınızın MMS olarak
adar uzun olduğunu bildirir.

nuzun snooze özelliğine sahip
rm saati vardır. Üç ayrı alarm
ve alarmın tekrarlanıp

 seçebilirsiniz. Alarmı kurmak
arı izleyin:
 Açık olarak ayarlayın.
irin ve Tamam’a basın.
an sıklığını seçin: Bir kere,
lerinde.
 tipini seçin: Zil, Melodilerim,
amam’a basın.
ak için de yukarıdaki adımları

palı olsa da ve/veya zil sesi
ak ayarlanmış olsa da alarm
rm çaldığında durdurmak için
asın ya da telefonun kapağını
u dışındaysa, daha fazla bilgi
16

Bu menü, bellek durumuna (bkz. “Hafıza
Durumu” sayfa 22) göre 12 dakika
uzunluğa kadar kayıt yapmanızı sağlar.

Kaydı başlatmak için <Yeni>’yi seçin. İlerleme
çubuğuyla birlikte Şimdi konuş mesajı
görüntülenir. Kaydınız bittiğinde kaydı durdurmak
için L Kaydet tuşuna basın. Bu yeni ses dosyanız
için bir ad girebilir veya Tamam’a basarak önerilen
varsayılan adı kabul edersiniz. Daha sonra Sesli
Kayıt listesine geri dönülür ve yeni kayıt listede
görüntülenir.
Bir ses dosyası seçtiğinizde bu otomatik olarak
döngüde çalınır. Seçeneklere erişmek için
Tamam’a basın. Hatırlatma ayarı yap, Kaydı
dinle işlemlerini gerçekleştirebilir, kaydı Yeniden
adlandır veya Sil seçeneklerini belirleyebilir,
kaydı E-posta, Kızılötesi ya da MMS ile
gönderme işlemlerini yapabilir (ayrıntılar için bkz.
“Ses albümü” sayfa 22), kaydı Zil olarak ayarla
veya SMS/MMS zil olarak seçeneklerini
belirleyebilirsiniz.

Yanıp sönen bir uyarı işareti, kaydınızın
maksimum izin verilen uzunluğa erişmek üzere
olduğunu gösterir. Kaydı durdurmazsanız, kırmızı

gönderilemeyecek k

Çalar Saat
Cep telefonu
dahili bir ala
kurabilir 

tekrarlanmayacağını
için aşağıdaki adıml
1. Bir alarmı seçip
2. Ardından saati g
3. Daha sonra zam

Her gün, İş gün
4. Son olarak alarm

Sesli Kayıt ve T
Diğer alarmları kurm
tekrarlayın.

Cep telefonunuz ka
seviyesi Sessiz olar
saati çalacaktır. Ala
herhangi bir tuşa b
kapatın (snooze mod
için aşağıya bakın).
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onumu
a veri iletimi yapılmadan önce bu

yle ilişki kurabilecek şekilde doğru
lmelidir. Şunlardan emin olun:
arı birbirine dönük olmalıdır,
esafe en fazla 50 cm olmalıdır.
ınlarını engelleyen bir şey

e

zdan kızılötesiyle veri göndermek
önderilecek öğeyi seçmelisiniz: bir
ya da etkinlik seçerken, bir alt menü
ğiyle Gönder’e erişmenizi sağlar.
tişim kuracak başka bir kızılötesi
lduğu an gönderme işlemi otomatik

eşir. İşlemi takip etmeniz için
r görüntülenir.
çok kızılötesi cihaz bulursa, tercih
anda bir liste görüntülenir. Seçilen
İş

Snooze
Bu menü, snooze modunu Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında ve snooze
modu Açık olduğunda:
• alarm çalmasını geçici olarak durdurmak için

herhangi bir tuşa basın (R Durdur tuşu
dışında) ya da telefonun kapağını kapatın.
Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar
çalacaktır.

• alarm çalmasını ve alarm tekrarını durdurmak
için R Durdur’a basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik
olarak devre dışı bırakılır.

Snooze modu ayarı, kurduğunuz tüm alarmlar
için geçerlidir.

Kızılötesi
Cep telefonunuzun başka kızılötesi uyumlu
cihazlara (örn. başka bir cep telefonu,
bilgisayar, PDA, vb.) veri göndermenizi ve

bu cihazlardan veri almanızı sağlayan bir kızılötesi
portu vardır.

Telif hakkı korumalı dosyalar gönderilemez.
Bilgisayara bağladığınızda kızılötesi seçeneğini
etkinleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların k
İki cihaz arasınd
iki cihaz birbiri
olarak yerleştiri
• kızılötesi portl
• aralarındaki m
• kızılötesi ış

olmamalıdır.
Veri gönderm

Cep telefonunu
için öncelikle g
resim, ses, isim 
kızılötesi seçene
Telefonunuz ile
uyumlu cihaz bu
olarak gerçekl
ekranda mesajla
Telefon birden 
etmeniz için ekr



İş

veriyi onaylamak ve göndermek için Tamam’a

 olarak kullanma
em olarak kullanmak için
ğin İnternete bağlanmak veya
 cep telefonunuzu bilgisayar ya
ullanabilirsiniz.

nılabilir servislerden (SMS,
erip alma, telefonunuza resim
leme, rehber senkronizasyonu,
.) tam anlamıyla yararlanmak
Philips Cep Telefonu Araçları
siniz. Bu yazılım telefonunuzla
OM’da vardır.

n bu yazılım Apple Macintosh
mlu değildir. Bu yazılım
8 SE, ME, XP ve 2000’i (Bu
ack 3 ve üzeri zorunludur)

aklamak için boş moda geri
Aldığınız öğeler, ilgili

e seçerek değiştirebileceğiniz
n ad altına kaydedilecektir.
yrıntılarını görüntülemenizi

erinin reddedilmesini sağlar.
18

basın.

Zaman aşımına uğramadan önce telefonunuz
başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantısı
kesilirse ya da işlemi iptal ederseniz gönderme
işlemi iptal edilir.

Veri alma
Al’ı seçtiğinizde telefonunuz kızılötesiyle bir öğe
almaya hazırdır ve başka bir kızılötesi cihazın veriyi
göndermesini bekler. Veri gönderme işleminde
olduğu gibi ekranda mesajlar görüntülenerek işlemi
takip etmenizi sağlar.
Zaman aşımına uğramadan önce telefonunuz
başka bir cihazla iletişim kuramazsa, kızılötesi
bağlantısı kesilirse, gönderilen dosya boyutu çok
büyükse ya da işlemi iptal ederseniz, alma işlemi
iptal edilir.

Veriyi kaydetme
Dosyayı aldığınızı bildirmek üzere bir mesaj
görüntülenir. Aşağıda açıklanan seçeneklere
erişmek için Tamam’a basın.

Telefonu modem
Telefonunuzu mod
Veri’yi seçin. Örne
faks göndermek için
da PDA ile birlikte k
Kızılötesiyle kulla
e-posta ve faks gönd
ve ses dosyaları yük
GPRS Sihirbazı, vb
için bilgisayarınıza 
yazılımını yüklemeli
birlikte gelen CD_R

CD-ROM’da buluna
bilgisayarlarla uyu
yalnızca Windows 9
durumda Service P
destekler.

Kaydet Veriyi s
dönün. 
menülerd
varsayıla

Göster Veri a
sağlar.

Vazgeç Alınan v
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aşlangıç ve bitiş tarih ve saatini
liği adlandırın (örn. “Ahmet ile

tıcı ve zaman sıklığı ayarlayın:
ilen saatte verilecektir.

lnızca Toplantı ve Görevler
n kullanılabilir. Saat dilimleri
unlar da güncellenir (aşağıda bkz.
).

leri silme
iş etkinlikleri silmenizi sağlar.

önceki etkinliklerin silineceği
i (geçmiş ya da gelecek) girin ve bu
tüm etkinlikleri silmek için iki kez
n.

tüm etkinlikleri silmek için birkaç
bir başlangıç tarihi girin (örn. 31
böylece bu tarihten önceki tüm
ynı anda silindiğinden emin
İş

Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook
için özel yazılım modülleri, Philips cep
telefonunuzun bu uygulamalarla
senkronizasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır
(ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzlarına
bakın).

Ajanda
Bu menü, ajandanızda etkinlik
oluşturmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi
sağlar. Ajanda uyarısı Açık olduğunda

(bkz. “Alarm sesleri” sayfa 47), etkinlik zamanı
gelince bir bip sesi veya Hareket halinde sekreter
özelliğiyle kaydedilmiş bir ses (bkz. “Yabancı
ayarlar” sayfa 15) sizi uyarır.

Ajanda da diğer özelliklerle (rehber, resim
albümü, ses, vb.) birlikte cep telefonu bellek
kapasitesini paylaşır. Telefonunuzdaki
kullanılabilir belleği kontrol etmek için
Multimedya > Bellek durumunu seçin.

Yeni bir etkinlik oluşturma
1. Etkinlikler içinden <Yeni>’yi ve ardından

oluşturulacak etkinlik türünü (Tatil, Toplantı,
Görevler) seçin.

2. Etkinliğin b
girip etkin
Toplantı”).

3. Bir hatırla
uyarılar seç

Hatırlatıcı ya
etkinlikleri içi
değiştirilirken b
“Saat dilimleri”

Eski etkinlik
Bu menü geçm
Kendisinden 
başlangıç tarihin
tarihten önceki 
Tamam ’a bası

Ajandanızdaki 
yıl ilerisine ait 
Aralık 2010), 
etkinliklerin a
olabilirsiniz.



İş

Etkinlikleri yönetme Güvenlik Duvarı
kara listeye dahil ettiğiniz
len tüm aramaları ve SMS’leri
i sağlar.

seçeneklere erişmek için bu
 Seç’e basın.

ddedilen bir arama ya da SMS
 ilgili nasıl bildirim alacağınızı
menizi sağlar: boş ekranda
rum simgesi görüntülenerek

 da bir Simge geribildirim
. Bildirim yok tercihini de
ebilirsiniz.
ewall seçeneğini Açık veya
palı olarak ayarlamanızı
lar. Açık olduğunda, cep

efonunuz kara listede bulunan
ilerden gelen tüm arama
SMS’leri reddedecektir.
ddedilen aramalar Arama
tesi’nde, reddedilen SMS’ler
 Spam SMS Kutusu’nda
rüntülenir.
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Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıdaki seçeneklere
erişmek için Tamam veya L Seçenekler’e
basın.

Tekrar eden bir etkinlik değiştirildiğinde, bu
etkinliğin tüm aşamalarını da değiştirilir.

Etkinlik görünümleri
Ajandanızda saklanan etkinlikler Günlük
görünüm, Haftalık görünüm ve Aylık görünüm
şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm biçimini
seçip Tamam’a basın ve önceki veya sonraki gün,
hafta ya da ayı görüntülemek için < veya > tuşunu
kullanın.

Bu menü, 
kişilerden ge
reddetmeniz

Ayarlar
Aşağıda açıklanan 
menü öğesini seçip L

Sil Seçilen etkinliğin silinmesini sağlar.

Değiştir Seçilen etkinliğin değiştirilmesini
sağlar.

K.ötesi 
ile 
gönder

Seçilen etkinliğin başka bir kızılötesi
uyumlu cihaza iletimini sağlar.

Sesi 
değiştir

Seçilen etkinlik türünün alarmıyla
ilişkilendirilmiş sesin değiştirilmesini
sağlar.

Bildirim Re
ile
seç
Du
ya
ile
seç

Etkinleştirme Fir
Ka
sağ
tel
kiş
ve
Re
lis
ise
gö
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Kara liste
Bu menü, aramaları ve SMS’leri reddedilecek
kişilerin listesini görüntüler. Listeye isim ve karşılık
gelen numarayı eklemek için <Yeni>’yi seçin ve bu
kişiden gelen SMS ve/veya Aramaları reddetmek
isteyip istemediğinizi seçin.
Listeden bir isim seçin ve ilgili bilgileri Değiştir
veya Sil işlemini yapmak için , ya da L Seç
tuşuna basın. Kara liste ayrıntılarını görüntülemek
için Ayrıntılar’ı seçin.

Kara listeye doğrudan rehber, Arama listesi ve
SMS Gelen Kutusu içinden isim ekleyebilirsiniz:
ilgili listeden bir kişi, arama ya da mesaj seçin,
ardından L Seçenekler’e basıp Kara listeye
ekle’yi seçin. İlgili numara kara listeye
eklenecektir.



Multimedya

Yeni bir öğe kaydederken Liste dolu mesajı
bir öğe oluşturabilmek veya

r öğeyi silmeniz gerekir.

ep telefonunuzda saklanan ses
önetmenizi sağlar. Seçenekler

 uygulamasının başlatılmasını
yeni ses dosyalarının

ilmesini sağlar.
 ses dosyalarınıza tek bir
e erişilmesini sağlar.
ilen ses dosyalarınıza
mesini sağlar. 

 hakkı korumalı örnek seslerin
ine erişilmesini sağlar.
kayıtları listesine erişilmesini
r.
22

5. Multimedya

Bu menü ve bu menü içindeki alt menüler, Xenium
9@9h cep telefonunuzun multimedya özellikleriyle
ilgili seçenekleri içerir.

Hafıza Durumu
Bu menü, telefonunuzdaki kullanılabilir
belleğin yüzdesini görüntülemenizi sağlar.
Çeşitli özellikler bellek kapasitesini

paylaşır: resimler, sesler, sesli komutlar için
kaydedilen kayıtlı notlar ve ses etiketleri, saklanan
mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.
Bellek durumunu kontrol etmek için Tamam’a basın.
Ekranda boş bellek yüzdesi ve telefonun toplam
belleği Kilobayt (Kb) cinsinden gösterilir. Her bir
özellik tarafından kullanılan belleğin ayrıntılı listesini
kontrol etmek için tekrar Tamam’a basın.
Cep telefonunuzda birçok ses ve resim bulunur.
Örneğin kendi ses ve resimleriniz için boş bellek
alanı oluşturmak üzere yalnızca Melodilerim veya
Resimlerim klasörlerindeki ses ve resimleri
silebilirsiniz.

görüntülenirse yeni 
ekleyebilmek için bi

Ses albümü
Bu menü, c
dosyalarını y
şunlardır:

Daha 
fazla...

WAP
ve 
indir

Hepsini 
göster

Tüm
listed

Melodilerim İndir
erişil

Korunmuş 
melodi

Telif
listes

Kayıtlar Ses 
sağla
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mü
nü, cep telefonunuzda saklanan
i değiştirmenizi ve
lemenizi sağlar. Seçenekler
r:

lerin içinde bir metin listesi olarak
Bir resim seçin ve resmi
çin > tuşuna basın. Tamam’a
da listelenen menü seçeneklerine

WAP uygulamasının
başlatılmasını ve yeni resim
dosyalarının indirilmesini sağlar.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 27.
Tüm resim dosyalarınıza tek bir
listede erişilmesini sağlar.
İndirdiğiniz resimlere erişilmesini
sağlar.
Telif hakkı korumalı örnek
resimlerin listesine erişilmesini
sağlar.
İndirdiğiniz simgelerin listesine
erişilmesini sağlar.
Multimedya

Listeye girdikten sonra, aşağıda listelenen menü
seçeneklerine erişmek için bir ses dosyası seçip
Tamam’a basabilirsiniz.

Resim albü
Bu me
resimler
görüntü
şunlardı

Resimler, klasör
görüntülenir. 
görüntülemek i
basılarak aşağı
erişim sağlanır.

Gönderme 
biçimi...

Seçilen ses dosyasının E-posta
ile (bkz. sayfa 31), Kızılötesi ile
(bkz. sayfa 17) veya MMS ile
(bkz sayfa 41) gönderilmesini
sağlar. Kayıtlar klasöründeki ses
dosyalarının MMS ile
gönderilemeyeceğini unutmayın.

Zil olarak 
ayarla

Seçilen sesin zil sesi olarak
ayarlanmasını sağlar.

SMS/MMS 
zili olarak

Seçilen sesin Mesaj zili olarak
ayarlanmasını sağlar. Bu seçeneğin
Ayarlar > Sesler menüsünde
etkinleştirilmesi gerekir (bkz.
sayfa 46).

Yeniden 
adlandır

Seçilen ses dosyasına Yeniden
adlandır işlemi yapılmasını sağlar.

Sil / 
Tümünü sil

Seçilen ses dosyasına veya tüm
dosyalara bir defada Sil işlemi
yapılmasını sağlar.

Daha 
fazla...

Hepsini 
göster
Resimlerim

Korunmuş 
resimler

Simgeler



Multimedya

m üzerinde yapılan son
ikliğe İptal et işlemi
masını veya Sil işlemi
arak örneğin tüm
ikliklerin bir defada iptal
esini sağlar. İptal etmek için

Geri tuşuna veya onaylamak
 Tamam tuşuna basın.

in uyguladığınız tüm
ikliklerle kaydedilmesini
r.
en resmin kızılötesi, E-posta
 MMS ile gönderilmesini
r.
en resmi -90 derece,
derece veya +180 derece
ürmek için bu seçeneği
nın.
en dosyanın görüntülenmesini
r.

liklerin (boyut, format,
nürlük, vb.) görüntülenmesini
r.
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Gönderme 
biçimi...

Seçilen resim dosyasının E-posta
ile (bkz. sayfa 31), Kızılötesi ile
(bkz. sayfa 17) veya MMS ile (bkz.
sayfa 41) gönderilmesini sağlar.
Telif hakkı korumalı resimleri
gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar 
kağıdı yap

Seçilen resmin duvar kağıdı olarak
ayarlanmasını sağlar.

Resmi 
değiştir

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için
bu menüyü kullanın:

• Metin 
ekle

Seçilen resme metin eklenmesini
sağlar. Düzenleme ekranına
metninizi girin ve Tamam’a basın.
Ekranda metni hareket ettirmek
için gezinme tuşlarını kullanın:
metni bir defada 1 piksel hareket
ettirmek için kısa basın, 5 piksel
hareket ettirmek için uzun basın.
Metin düzenleyicisine geri dönmek
için R Geri tuşuna veya
onaylayıp sonraki seçeneğe gitmek
için L Tamam tuşuna basın.

• Grafikler Seçilen resme bir çerçeve veya
simge eklenmesini sağlar.

• iptal et Resi
değiş
yapıl
yapıl
değiş
edilm
R 
için L

• Kaydet Resm
değiş
sağla

• Gönder Seçil
veya
sağla

Çevir Seçil
+90
dönd
kulla

Bak Seçil
sağla

Özellikler Özel
çözü
sağla
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Yeniden 
adlandır

Seçilen resme Yeniden adlandır
işlemi yapılmasını sağlar.

Sil/
Tümünü 
sil

Seçilen dosyaya veya tüm
dosyalara bir defada Sil işlemi
yapılmasını sağlar.

Korumalı resimler klasöründeki
resimler gönderilemez veya
silinemez.
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6. Eğlence

Mastermind
Bu oyunun hedefi doğru kombinasyonu
bulmaktır. 

Tuşlar şu şekilde kullanılır: 

Duvar Oyunu
Bu oyunun hedefi bir topla tuğlalara vurarak
tuğlaları yıkmaktır. Tüm tuğlalar yıkılınca
bir sonraki seviyeye erişilir.

Tuşlar şu şekilde kullanılır: 

Yılan Oyunu
Bu oyunda gezinme tuşlarını kullanarak
yılanı hareket ettirmeniz ve kırmızı topları
yemeniz gerekir.

4 – 8 Sembollerin girilmesini sağlar.
, Kombinasyonun onaylanmasını

sağlar.

# Zorluk seviyesinin değiştirilmesini
veya yeni oyun başlatılmasını sağlar.

0 Oyunun duraklatılmasını/oyuna
devam edilmesini sağlar.

4 ve 6 Raketin sola veya sağa hareket
ettirilmesini sağlar.

* ve # Topu sola veya sağa fırlatarak
oyunun başlatılmasını sağlar.

0 Oyunun 2 dakikaya kadar
duraklatılmasını sağlar (2 dakikadan
sonra ekran boş moda geri döner ve
oyun kaybedilir).
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önceden yapılandırılmışsa bu
nan ayarları değiştirmeniz gerekli
operatörlerde, ayarlar uzaktan

munu başlatmak için Operatör >
yfa’yı seçin.

, Ayarlar > Şebeke (bkz. sayfa 50)
rlediğiniz Erişim ayarları’na göre
nır. Bir bağlantı hatası olması
anda “Menüye git” görüntülenir:
rine (bkz. sayfa 30) erişmek için
çenekler tuşuna basın.

u Çevrimiçi sayfalara göz
atılmasını sağlar.

ç Vurgulanan bir öğenin
seçilmesini sağlar.

a Önceki sayfaya geri
dönülmesini sağlar.

ın

>

WAP oturumunun
bitirilmesini sağlar.
Oper. Servisleri

7. Oper. Servisleri

Bu menü, operatörünüz tarafından sağlanan
servisleri ve özellikleri içerir. Bunun bir sonucu
olarak, aşağıda açıklanan menüler aboneliğinize
bağlı olarak değişiklik gösterebilir veya
kullanılamayabilir. Daha fazla ayrıntı için şebeke
operatörünüzle temasa geçin.

Sağlanan servisler arasında ücretli telefon
araması yapma veya SMS gönderme bulunabilir.

Servis +
Bu menü seçeneği, operatöre özel servisler
için ayrılmıştır. Bu seçeneklerle ilgili daha
fazla bilgi için lütfen operatörünüzle temas
kurun.

WAP
Bu menü, haber, spor, hava durumu, vb.
gibi şebekenizle birlikte sunulan servislere
erişilmesini sağlar.

Telefonunuz 
bölümde açıkla
değildir. Bazı 
yapılabilir.

Bir WAP oturu
WAP > Ana Sa

Cep telefonunuz
menüsünde beli
şebekeye bağla
durumunda ekr
WAP seçenekle
( veya L Se

+ veya - tuşun
kullanın
, veya L Se
tuşuna basın
R Geri tuşun
basın

) tuşuna bas
veya
Seçenekler 
Çıkış’ı seçin.
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Ana sayfa URL'ye git
 sitesi adresi girmenizi ve bu
e doğrudan bu adrese
r (Bu, yer işaretleri olarak
 adreslerine kolay bir erişim

z ve en az bir defa bağlandığınız
 görüntülenecektir. Öğelerden
sin tamamını tekrar girmenize
rşılık gelen sayfaya yeniden
şuna basın.

mek için öncelikle bir WAP
ılandırmanız gerekir.

erden birinin seçilmesini ve her
rlarının belirlenmesini sağlar.

tüm bağlantı ayarları, seçilen

eri
klenen resimlerin indirilmesi
irilmesini veya devre dışı
28

Bu, WAP oturumunu başlattığınızda ilk eriştiğiniz
WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda bu
menü öğesi önceden yapılandırılır ve
operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Bu
varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz.
“Seçenekler” sayfa 30.
Yer İşaretleri
Bu menü, sık kullanılan WAP sitesi adreslerini
saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bunlara
hızlı şekilde listeden erişmenizi sağlar.
Göz atarken L Seçenekler tuşuna basın ve
ardından Yer İşaretleri’ni seçin: isim ve URL
alanları otomatik olarak göz attığınız sayfanın
bilgileriyle doldurulacaktır.
Yer işareti ekle’yi seçin ve düzenleme ekranının
görüntülenmesi için yeni bir isim girmeye başlayın.
, tuşuna basın ve ardından URL adresini girmek
için aynı işlemleri yapın.
Yer İşrtlr Ynt menüsü, seçilen yer imine Sil veya
Düzenle işlemi yapmanızı sağlar.

Bu menü, bir WAP
adresi seçtiğinizd
bağlanmanızı sağla
kaydetmeden WAP
yoludur).
Bu menüde girdiğini
tüm adresler listede
birini seçin ve adre
gerek kalmadan ka
bağlanmak için , tu
Ayarlar
WAP sitelerine eriş
bağlantısı profili yap
Profil seç
Kullanılabilir profill
biri için bağlantı aya

Aşağıda açıklanan 
profile uygulanır.

Tarayıcı seçenekl
WAP sayfalarına e
işleminin etkinleşt
bırakılmasını sağlar.
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üklenmiş güvenlik Sertifikalar
dan ayrıntıları görüntülenir veya
rum Bilgisi veya Geçerli
örüntülenmesini sağlar.
ut.

e ve / veya operatörünüz tarafından
ak size gönderilen mesajları
netmenizi sağlar. 

a, yeni bir push mesajı aldığınızı
 ekranda kırmızı bir “@” işareti
esajı okumak için , tuşuna veya

sın ya da boş moda geri dönmek
 basın. 

 arasında, karşılık gelen WAP
ı erişim sağlayan URL bağlantıları
antıya bir defa tıklanarak göz atmak
za multimedya dosyaları indirmek
sine bağlanılır.

 push gelen kutusu dolduğunda,
Gel. Kut. içindeki bazı mesajları
 bir mesaj görüntülenir.
Oper. Servisleri

Kapalı seçilmesiyle, göz atılan sayfaların global
indirilme süresi kısaltılır.

Prfl Yn İsm Ver
Geçerli olarak seçilen profilin yeniden
adlandırılmasını sağlar (düzenleme ekranının
görüntülenmesi için yeni bir isim girmeye
başlayın).
Önbellek
WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların
saklandığı telefon belleği alanının boşaltılmasını
sağlar.
Şebeke
• Ana sayfa düzenle: ana sayfa isim ve adresinin

değiştirilmesini sağlar (düzenleme ekranının
görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

• Şebeke erişimi then Erişim ayarları > Erişim
ayarları (bkz. sayfa 51) içinde belirlediğiniz veri
profillerinden birini seçmenizi sağlar.

• Taşıyıcı, bir bağlantı başlatılırken (bkz.
sayfa 50) seçilen profil tarafından kullanılan
şebeke tipini seçmenizi sağlar.

• Proxy adresi ve Proxy portu, seçilen profil
kullanılarak bir WAP bağlantısı başlatıldığında
kullanılacak ağ geçidi adresi ve port numarasını
belirlemenizi sağlar.

• Güvenlik: y
listesini (ardın
silinir), Otu
Sertifika’nın g

Push'' Gel. K
Bu menü, şebek
otomatik olar
okumanızı ve yö

Bazı durumlard
bildirmek üzere
görüntülenir. M
L Oku’ya ba
için R Geri’ye

Push mesajları
servislerine hızl
da bulunur: bağl
veya telefonunu
üzere WAP site

Telefonunuzun
WAP > Push'' 
silmenizi öneren



Oper. Servisleri

Seçenekler  oturumunun bitirilmesini
r.
eçeneklerle ilgili açıklamalar
kz. sayfa 28.
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Göz atarken erişim sağlamak için LSeceneklr’e
basın.
Ana sayfa Varsayılan ana sayfaya erişilmesini

sağlar.

Geri Göz atılan bir önceki sayfaya geri
gidilmesini sağlar.

İleri Göz atılan bir sonraki sayfaya
gidilmesini sağlar.

Yenile O anda göz attığınız sayfanın
orijinal sunucusundan yeniden
yüklenmesini sağlar.

Ana sayfa 
olarak 
ayarla

O anda göz attığınız WAP
sayfasının varsayılan ana sayfa
olarak kaydedilmesini sağlar.

Farklı 
kaydet...

Resim albümü’nde görüntülenen
sayfalardaki gömülü resimlerin
kaydedilmesini sağlar.

Çıkış WAP
sağla

Yer 
İşaretleri
URL'yi 
girin
Ayarlar
Push 
gelen 
kutusu

Bu s
için b
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la 15 farklı konu girebilirsiniz.
ra ilişkin kodları almak için
 temas kurun.

ü, Xenium 9@9h cep telefonunuzla
ıza erişmenizi sağlar. İki farklı
hesabından ekli e-posta gönderip
rvis sağlayıcınız ve aboneliğinize
 telefonunuz bir e-posta hesabıyla
ndırılmış olabilir, bu durumda
en ayarlanmıştır.
sözleşmenize dahil edilmemişse,
ip alabilmeniz için bir e-posta
 olmanız gerekir. Bu durumda tüm
layıcınız tarafından size bildirilir.

mlerde cep telefonunuzun e-posta
apılandırılacağı ayrıntılı olarak

 veya % gibi özel karakterler
. “Metin Girişi” sayfa 11.

yapılandırmak için bir hesap seçin
ıntılı şekilde açıklanan menülere
mam’a basın.
Mesajlar

8. Mesajlar

SMS Yayını
Bu menü, şebekedeki tüm abonelere
düzenli olarak iletilen SMS yayınlarının
alımını yönetmenizi sağlar. Bu menü

üzerinden şu seçeneklere erişebilirsiniz:
Bölge kodu
Boş ekranda kalıcı olarak görüntülenmesini
istediğiniz mesaj tipinin seçilmesini sağlar (bu
durumda yazıyı hem Bölge kodu hem de Konular
menüsüne girin).
Alış
Hücre yayını mesaj alımının Açık veya Kapalı olarak
ayarlanmasını sağlar.
Konular
Almak istediğiniz mesaj tipinin belirlenmesini
sağlar. Bir konu yapılandırmak için <Yeni>’yi
seçin, operatör tarafından sağlanan kodu girin ve
isterseniz bir isim ilişkilendirin. Listeden mevcut
bir konuyu da seçebilir, yeniden adlandırabilir veya
silebilirsiniz.

Listeye en faz
Farklı konula
operatörünüzle

E-posta
Bu men
e-postan
e-posta 

alabilirsiniz. Se
bağlı olarak cep
önceden yapıla
parametreler zat
Cep telefonu 
e-posta gönder
servisine abone
parametreler sağ
Aşağıdaki bölü
için nasıl y
açıklanmıştır. @
girmek için bkz
Ayarlar
E-posta hesabı 
ve aşağıda ayr
erişmek için Ta



Mesajlar

Kullanıcı adı adreslerini e-posta servis
meniz gerekir.
ek için GPRS bağlantısı
z, e-posta göndermek için cep
nızın SMTP sunucusunu
bilir.

bilmeniz için öncelikle internet
ırmanız gerekir.

3 sunucusundaki port
arasıdır. Genellikle port
dur.
P sunucusundaki port

arasıdır. Genellikle port 25’tir.
 Alanı İsim Sunucunuzun IP
sidir.
P doğrulama genellikle
alı olarak ayarlanmıştır. Daha
 bilgi için sağlayıcınızla temas
n.
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Bir hesabın varsayılan adı yerine yeniden
adlandırılmasını sağlar. Hesaplardan biri önceden
yapılandırılmışsa kilitlenebilir, bu durumda hesap
yeniden adlandırılamaz.
E-posta sunucusu
E-posta servisinize bağlanmak için gerekli ayarların
yapılandırılmasını sağlar.

POP3 ve SMTP 
sağlayıcınızdan edin
E-postanıza erişm
kullanmak isterseni
telefonu sağlayıcı
kullanmanız gereke

Gelişmiş

Şebeke erişimi
E-postalarınıza baka
bağlantınızı yapıland

Şifre E-posta hesabınıza erişim şifresidir.

E-posta 
adresi

E-posta adresinizdir.

SMTP 
adresi

Basit Posta Gönderme Protokolü
(STMP) adresidir. Bu, giden
postalarınızın sunucusu olup
genellikle smtp.yourmail.com gibi
bir formattadır.

POP3 
adresi

Postane Protokolü (POP) adresidir.
Bu, gelen postalarınızın sunucusu
olup genellikle pop.yourmail.com
gibi bir formattadır.

Kullanıcı 
adı

E-posta hesabınıza erişim için
kullanılan kullanıcı adıdır.

Port POP3 POP
num
110’

Port SMTP SMT
num

DNS 
adresi

Etki
adre

SMP 
Doğrulama

SMT
Kap
fazla
kuru
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ı
ı çevirmeli internet bağlantısına
S bağlantısı da geniş banda benzer.

lobal Paket Radyo Servisi), radyo
rak hızlı şekilde veri gönderilmesini
tokoldür.
lantıları için gerekmese de, GPRS
andırmak için bir kullanıcı adı ve
PN (veya Erişim Noktası Adı)

kir.

neği, internet bağlantısının nasıl
menizi sağlar.
lefonunuz e-posta bağlantıları için
 şebekesini kullanacaktır.
lefonunuz e-posta bağlantıları için
 şebekesini kullanacaktır.

: cep telefonunuz bağlanmak için
şebekesini deneyecektir. GPRS

sa GSM şebekesini deneyecektir. 
 çalışması için öncelikle karşılık
rmiş olmanız gerekir.
Mesajlar

GSM Ayarları
İnternete bağlanmak için GSM bağlantısı
kullandığınızda cep telefonunuz, şebeke
operatörünüz tarafından sağlanan bir numarayı arar
ve veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu
bilgisayardan çevirmeli internet bağlantısına
benzer. GSM bağlantısı parametreleri aşağıdaki
tabloda açıklanmıştır.

GPRS ayarlar
GSM kullanım
benziyorsa, GPR
GPRS (veya G
sinyali kullanıla
sağlayan bir pro
Bazı GPRS bağ
bağlantısı yapıl
şifre gerekir. A
sağlamanız gere
Taşıyıcı
Bu menü seçe
kurulacağını seç
• GSM: cep te

yalnızca GSM
• GPRS: cep te

yalnızca GPRS
• Önce GPRS

önce GPRS 
bağlantısı yok

Bu özelliklerin
gelen ayarları gi

Telefon 
No

Bu, cep telefonunuzun bağlantı
kurmak için aradığı numaradır. Önce
ISDN veya Analogic ’i (şebeke
operatörünüze bağlı olarak) seçin ve
ardından operatörünüz tarafından
sağlanan Telefon numarası’nı girin.

Kullanıcı 
adı & 
Şifre

Bu servise erişilmesi için GSM
şebeke operatörü tarafından
sağlanan kullanıcı adı ve şifredir.

Otomatik 
kes

Telefonun otomatik olarak aramayı
bitireceği (bağlantı devam ediyorsa)
bir faaliyetsizlik zaman aşımı değeri
girilmesini sağlar. Bu değer en az
30 saniye olmalıdır.



Mesajlar

E-posta gelen kutusu Aldığınız e-postada ekler (resim, metin dosyası
ta) bulunuyorsa, bunlar özel bir

lığı ayrıntılarını (tarih ve saat,
 e-posta adresi, vb.) içerir, bu
görüntülemek için , tuşuna

tni ek olarak görüntülenebilir,
n , tuşuna basın (bu durumda
çenekler yoktur).
bir metin dosyası (yalnızca
” formatı) eklenmiştir, okumak
na basın (bu durumda gelişmiş
yoktur).

yönetilmesi için gereken
telefonunuzda yoktur ya da
lenemeyecek kadar büyüktür.
e-postaya başka bir e-posta
. Gelişmiş seçenekler olmasa
 beş e-posta eklenebilir.
ya resim eklenmiştir. Listeden
 ve telefonunuza kaydetmek

fa , tuşuna basın (isterseniz
landırabilirsiniz).
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Bu menü, posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta
başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan
indirmenizi sağlar. Daha sonra karşılık gelen
e-postaları almayı seçebilirsiniz.
1. E-posta gelen kutusu’nu seçin: telefonunuz

otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır
ve varsa e-posta başlıkları listesini (aynı anda
beş adet) indirir.

2. Listenin sonunda (veya başında) Sonraki
(veya Önceki) görüntülenirse, diğer e-posta
başlıkları beklemededir: kullanılabilir
seçeneklerden birini seçin ve bunları almak
için , tuşuna basın.

3. Bir başlık seçin ve Ayrıntılar’ı görüntülemek
için ,tuşuna basın. Her bir başlık için
aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

4. Başlığın yanında bir simge yoksa, e-postayı
indirmek için , tuşuna basıp Mesaj al’ı seçin.
Seçili her başlığa karşılık gelen e-postayı
indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

veya başka bir e-pos
simgeyle belirlenir.

E-posta boyutu çok büyüktür (50 Kb
üzerinde), indirilemez.

E-posta silinmek üzere işaretlenmiştir
(bkz. sayfa 35).

E-posta baş
gönderenin
ayrıntıları 
basın.
E-posta me
okumak içi
gelişmiş se
E-postaya 
metin, “.txt
için , tuşu
seçenekler 
Bu ekin 
uygulama 
e-posta yük
Aldığınız 
eklenmiştir
da en fazla
Bu e-posta
resmi seçin
için iki de
yeniden ad
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a başlığı seçin ve aşağıdaki
 erişmek için , tuşuna basın:
derenin e-postası henüz
rilmemiş olsa bile gönderenin
sta adresinin rehberinize
nmesini sağlar.
i bir kişi oluşturmak için <Yeni>
seçin veya e-posta adresi eklemek
a değiştirmek için listeden bir ad
n.

durumda telefon rehberini seçmiş
anız gerekir, SIM rehberini
iyseniz bu menü öğesi
RÜNTÜLENMEZ.

ostanın silinmek üzere
etlenmesini sağlar (işareti
ırmak için tekrar bu seçeneği
rleyin). E-posta menüsünden
ığınızda seçilen öğelerin e-posta
ucusundan silinmesini
ylamanız istenir.
Mesajlar

Resim albümü içinde resim görüntüleyebilmeniz
için bir resim indirip kaydetmeniz gerekir. Yeni bir
resim kaydetmek için yeterli bellek yoksa, yeni
resmi kaydetmek üzere belleği boşaltmak için diğer
öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz
gerekir.
Bir resim dosyası doğru formatta değilse cep
telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.
Resimler JPEG, BMP veya GIF formatında
olmalıdır.

En iyi resim boyutu 128 x 160 pikseldir (ekran
ölçüleri). Ev bilgisayarınızdan resim
aktarıyorsanız, doğru boyutlu resimler oluşturmak
için bir resim düzenleme programı
kullanabilirsiniz.

5. Bir e-post
seçeneklere

İsimlere 
ekle

Gön
indi
e-po
ekle
Yen
’yi 
ya d
seçi

Bu 
olm
seçt
GÖ

Sil E-p
işar
kald
beli
çıkt
sun
ona



Mesajlar

rehberinizde kayıtlı kişilerin
adreslerini girmiş olmanız

a e-postanızın alıcılarını
i sağlar (bkz. “Rehber”

).
kledikten sonra birini seçin ve
dresine Değiştir ya da listeden
lemi yapmak için ,tuşuna

berinden bir kişi seçerseniz
leme penceresi e-posta adresi
i sağlar.

zı tasarlamanızı sağlar. 
ve metni girin ve sonraki

ere erişmek için , tuşuna

nıza ses veya resim eklemek
s ekle ya da Grafik ekle,
 alıcılara göndermek için
gönder,
nızı yeniden tasarlamak için
ir.
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Yeni posta
Bu menü, aynı anda bir veya birkaç alıcıya JPEG
resmi gibi eklerle birlikte e-posta göndermenizi
sağlar. Posta alındıktan sonra uygun yazılımla
mesajlarınız iletilebilir ve ekler görselleştirilebilir.

E-postanız gönderilmeden önce Yeni posta
menüsünden çıkarsanız ya da gönderme devam
ederken işlemi iptal ederseniz e-posta içeriği
kaydedilmeden silinir.

Cevapla Gönderene (adresi otomatik olarak
listeye eklenecektir) cevap
gönderilmesini sağlar. “E-posta gelen
kutusu” sayfa 34 içinde açıklandığı
şekilde ilerleyin.

İlet İndirilen e-postanın başka bir kişiye
iletilmesini sağlar. “E-posta gelen
kutusu” sayfa 34 içinde açıklandığı
şekilde ilerleyin.

Kişi 
ekle

Telefon 
e-posta 
koşuluyl
seçmeniz
sayfa 57
Kişileri e
e-posta a
Çıkar iş
basın.

SIM reh
bir düzen
girmeniz

Medya 
ekle

Mesajını
Konuyu 
seçenekl
basın:
• e-posta

için Se
• seçilen
Şimdi 

• e-posta
Değişt
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rin ve sonraki seçeneklere erişmek
’a basın.

eni bir mesaj yazılmasını sağlar.
on gönderilen mesajın
üzenlenmesini, değiştirilmesini ve
eniden gönderilmesini sağlar.
u menü en son girmekte
lduğunuz mesajı da hatırlamanızı
ağlar ve ( tuşuna yanlışlıkla
asarsanız son girdiğiniz mesaj
aybolur ve boş ekrana geri döner.
eni bu numaradan ara? gibi
nceden yapılandırılmış bir mesajın
eçilmesini sağlar.

eçerli mesaj ve eklerinin Arşiv
enüsüne kaydedilmesini sağlar.
elefon no gir. veya Rehberden’i
eçerek SMS alıcınızı
elirleyebilirsiniz.
ir melodi eklenmesini sağlar.
Mesajlar

Aynı anda yalnızca bir resim (JPEG, GIF veya
BMP) ya da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken
gelen bir aramayı kabul ederseniz menü kapanır
ve aramayı bitirdiğinizde telefon boş moda geçer.

SMS
Bu menü, Kısa Mesaj Servisi (SMS)
kullanarak metin mesajları göndermenizi
ve gönderip aldığınız mesajları

yönetmenizi sağlar.
Arşiv
Bu menü, SMS otom. kaydet veya Arşive taşı
seçeneklerini kullanarak telefonunuzun belleğine
sakladığınız tüm mesajlara bakmanızı sağlar.
Tümünü sil öğesi, tüm SMS’leri aynı anda
silmenizi sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde,
aşağıdaki seçeneklere erişmek için , veya
LSeçenekler'e basın: Sil, SMS düzenle,
Mesajı ilet, Tekrar ara, Ahizesiz ara.
SMS gönder
SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda
ayrıntılı şekilde açıklanan adımları izleyin:
1. SMS gönder’i seçin ve ardından aşağıdaki

seçeneklerden birini belirleyin:

2. Metninizi gi
için Tamam

<Yeni> Y
Son 
mesaj

S
d
y
B
o
s
b
k

Kalıplar B
ö
s

Kaydet G
m

Ad Ekle T
s
b

Ses ekle B



Mesajlar

Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağı listelenen menü
ek için Tamam’a veya L

derenin telefon numarasının
wall kara listesine
nmesini sağlar (ayrıntılar için
. sayfa 21).

derenin kimliği (örn. telefon
arası) gizliyse bu seçenek

anılamaz.

ajların telefon belleğinde
anmasını sağlar. Daha sonra
ajlara Mesajlar > SMS >
iv içinden bakabilirsiniz. Bir
aj arşive taşınırsa SMS gln
listesinden silinir.
S’in düzenlenmesini,
iştirilmesini veya bir kişiye
iden gönderilmesini sağlar.
derene yanıt gönderilmesini
ar.
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SMS metnini girdikten sonra mesajı göndermek
için Ad Ekle’yi seçmeniz gerekir. Telefon no gir.’i
seçerseniz telefon numarasını girin ve Tamam’a
basın. Ardından listeden Şimdi gönder’i seçin ve
Seç’e basın. Rehberden’i seçerseniz istediğiniz
girişi seçin ve Seç’e basın. Ardından listeden
Şimdi gönder’i seçin ve Seç’e basın.
SMS’inizle iki farklı tipte en fazla iki ek
gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve
resimler özeldir: önce bir animasyon seçip sonra bir
resim seçerseniz yalnızca resim dikkate alınır ya da
tam tersi olabilir.

Telif hakkı korumalı resim ve sesler SMS ile
gönderilemez.

SMS gelen kutusu 
Bu menü, aldığınız SMS mesajlarını okumanızı
sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir. Listenin
sonunda <Tümünü Sil> öğesi tüm mesajları aynı
anda silmenizi sağlar. Yeni mesaj almak için eski
mesajlar silinerek bellek alanı boşaltılabilir.

seçeneklerine erişm
Seçenekler'e basın:

Grafik 
ekle

Bir resim veya animasyon
eklenmesini sağlar.

Giriş Dili Yazma dilinin değiştirilmesini
sağlar. Kara 

listeye ekle
Gön
Fire
ekle
bkz

Gön
num
kull

Arşive taşı Mes
sakl
mes
Arş
mes
kts 

SMS 
düzenle

SM
değ
yen

SMS ile 
Yanıtla

Gön
sağl
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utusu
all (bu özellikle ilgili ayrıntılar için
 Duvarı” sayfa 20) seçeneğiyle
MS’leri listeler. Listeden bir mesaj

aki seçeneklere erişmek için L
asın:

SMS ile gönderilen bir melodinin
kaydedilmesini sağlar. Bu menü
yalnızca alınabilecek bir melodi
varsa görünür.

SMS ile gönderilmiş grafik ve/veya
animasyonun kaydedilmesini
sağlar. Bu menü yalnızca
alınabilecek bir resim varsa
görünür.

Gönderenin telefon
numarasının Firewall kara
listesine eklenmesini sağlar.

Gönderenin kimliği (örn.
telefon numarası) gizliyse bu
seçenek kullanılamaz.
Mesajlar

Spam SMS K
Bu menü, Firew
bkz. “Güvenlik
reddedilen tüm S
seçin ve aşağıd
Seçenekler’e b

Mesajı ilet Seçilen mesajın iletilmesini
sağlar. Eklerin iletilemeyeceğini
unutmayın.

Ahizesiz 
ara

Mesajı gönderenin ahizesiz
aranmasını sağlar.

Tekrar ara Mesajı gönderenin aranmasını
sağlar (operatöre bağlı).

Sil Seçilen mesajın silinmesini sağlar.
Spam 
kutusuna 
taşı

Seçilen mesajın Spam Kutusuna
taşınmasını sağlar (bu işlem
mesajı SMS Gelen Kutusundan da
siler).

No.yu 
kaydet

Mesaja eklenmişse gönderenin
numarasının kaydedilmesini
sağlar.

Alınan 
numara

Mesajın içindeki bir numaranın
tırnak işareti içindeyse alınmasını
sağlar (mesajda birden çok
numara bulunabilir ve alınabilir).
Bu menü yalnızca alınabilecek
bir numara varsa görünür.

Melodiyi 
kaydet

Grafiği 
kaydet

Kara listeye 
ekle



Mesajlar

 ayarındayken bu seçenek
erdiğiniz SMS’in alınıp
adığını SMS ile size
ecektir. Bu özellik aboneliğe
dır.
 ayarındayken bu seçenek
erilen mesajları otomatik
k Arşiv menüsüne
edecektir.

ayılan SMS merkezinizin
esini sağlar. SIM kartınızda

 SMS merkezi numarasını
niz gerekir.

 ayarındayken mesajların
na bir imza eklemenizi sağlar.
ya Düzenle, Değiştir veya
et işlemi yapabilirsiniz.
jlarınızın SMS merkezinde
nma süresini seçmenizi sağlar.
 şebekeye bağlı olmadığında
yısıyla mesajınızı hemen
ayacağı zaman) bu seçenek
nışlıdır. Bu özellik aboneliğe
dır.
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SMS ayarları
Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
Seçenekler şunlardır:

Gelen 
kutusuna taşı

Seçilen mesajın SMS Gelen
Kutusuna taşınmasını sağlar (bu
işlem mesajı SMS Spam
Kutusundan siler).

Sil Seçilen mesajın silinmesini
sağlar.

Hızlı SMS Açık ayarındayken alınan SMS’i
boş ekranda görüntülemenizi
sağlar. Böylece Tamam’a basıp
düzenleme ekranına mesajınızı
girip tekrar Tamam’a basarak
alınan bir mesaja hızlı bir cevap
gönderebilirsiniz.
SMS okurken bir SMS alırsanız
ikincisini okumadan önce
birincisine cevap gönderebilirsiniz.
Alternatif olarak, birinci mesajdan
çıkmak için Geri’ye basabilirsiniz.
Böylece ikinci mesaj ekranda
görüntülenir.

Onay 
raporu

Açık
gönd
alınm
bildir
bağlı

SMS 
otom. 
kaydet

Açık
gönd
olara
kayd

SMS 
merkezi

Vars
seçilm
yoksa
girme

İmza Açık
sonu
İmza
Kayd

Geçerlilik 
süresi

Mesa
sakla
Alıcı
(dola
alam
kulla
bağlı
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MS boyutu telefonunuzun
elleğinden büyükse bazı verileri
b.) silerek belleği boşaltmanız
afıza Durumu” sayfa 22.

u seçtiğinizde öncelikle MMS’i
diğiniz kişiyi girmeniz istenir. Bir
 mevcut kişi seçebilir ya da yeni bir

arası girebilirsiniz.
ya ekle işlemini yapmanız istenir.
a ekranında beş simge Resim
tin eklemenizi, Ses eklemenizi,
r işlemi yapmanızı veya MMS
 erişmenizi sağlar. Bir seçenekten
e geçmek için +veya-tuşunu
üye erişmek için , veya L tuşuna

tasarlayın: bir Resim, Metin ve/
kleyin. Daha fazla slayt oluşturmak
a basın.
i son simge MMS seçenekleri’ne
şağıya bakın) erişmenizi sağlar.
ıcılara MMS’i göndermek için
eçin.
Mesajlar

MMS
Cep telefonunuz MMS (Multimedya Mesaj
Servisi) mesajlarını da gönderip alabilir.
MMS ile resim, ses ve metin içeren

mesajlar gönderebilirsiniz.
MMS mesajları gönderilirken alıcınızın mesajınızı
görüntüleyebilmesi için MMS etkin bir telefonu
olması gerekir.
MMS Alma
Birisi size MMS gönderirse, bir simge ve bir sesli
uyarı bunu size bildirir. Mesajı gönderen bir
Okundu raporu istemişse, telefonunuzda bunu
gönderip göndermeyeceğinizi soran bir bilgi istemi
görüntülenir. MMS indirildikten sonra MMS >
Gelen kutusu (bilgi için aşağıya bakın) içinde
bulunur. 

İndirilecek M
kullanılabilir b
(resim, ses, v
gerekir. Bkz. “H

Yeni MMS
MMS oluştur’
göndermek iste
veya daha fazla
cep telefonu num
Daha sonra Med
MMS oluşturm
eklemenizi, Me
mesajı Gönde
seçenekleri’ne
sonraki seçeneğ
kullanın ve men
basın.
1. Mesajınızı 

veya Ses e
için > tuşun

2. Sol taraftak
(bilgi için a

3. Seçilen al
Gönder’i s

Yanıt 
şebekesi

Açık ayarındayken bu seçenek
SMS mesaj merkezi numarasını
mesajla iletmenizi sağlar. Böylece
alıcı kendi SMS merkezini yerine
sizin SMS merkezinizi kullanarak
cevap gönderebilir. Bu da iletim
hızını artırır. Bu özellik aboneliğe
bağlıdır.



Mesajlar

Resimler Resim albümü’nden seçilir. Telif hakkı  sayfanın silinmesini sağlar
da birden çok sayfa varsa).
arınızın düzenleyebileceğiniz,
layabileceğiniz veya daha

gönderebileceğiniz şekilde
olarak kaydedilmesini sağlar.

nızın diğer MMS’ler için
olarak kullanabilen bir şablon
“İyi ki doğdun” tipindeki
ar) olarak kaydedilmesini

rduğunuz slayt gösterisinin ön
sinin yapılmasını sağlar.

r > Uygulama ayarları (bkz.
4) içinde ayarlanan slayt
değerinin değiştirilmesini ve
r slayt arasına bir gecikme
masını sağlar.
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korumalı resimler MMS ile gönderilemez.
Sesler Ses Albümü melodilerinden seçilir. Bir ses
memosu göndermek isterseniz MMS oluştururken
onu kaydemeniz gerekir. Bu durumda Ses...
menüsünde önce <Kayıtlar>’ı, sonra <Yeni>’yi
seçin ve ekranda görüntülenen prosedürü izleyin.
Önceden kaydedilen kayıtlar MMS ile
gönderilemez.
Aşağıdaki seçenekler yeni MMS mesajları
oluşturulurken kullanılabilir. 
Slayt
ekle

Yeni slayt oluşturulmasını ve bunun
slayt gösterisine eklenmesini sağlar.
Birden çok slayt oluşturduktan sonra
bunlara göz atmak için < veya
> tuşuna basın.

Sonraki
slayt/
Önceki
slayt

Önceki/sonraki slayda geçilmesini
sağlar. Bu seçeneğin ancak MMS
birden çok slayt içerdiğinde
görüntülendiğini unutmayın.

Konu
değiştir

Mesajınızın konusunun
düzenlenmesini ve değiştirilmesini
veya girilmesini sağlar.

Slayt sil Seçilen
(mesaj

MMS 'i
taslk
olrk kydt

Mesajl
tamam
sonra 
taslak 

Örnek
olarak
kaydet

Mesajı
temel 
(örn. 
mesajl
sağlar.

MMS
Ön
İzleme

Oluştu
izleme

Slayt
süresi

Ayarla
sayfa 4
süresi 
her bi
ayarlan
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n önce bildirimleri SİLMEYİN,
MMS alamazsınız. Tam MMS
ra bildirimler otomatik olarak

detmeden veya göndermeden önce
nden çıkarsanız, taslak olarak
a otomatik olarak kaydedilen tüm
ler. Çal, Düzenle, Gönder
bilir, Ayrıntılar’ı görüntüleyebilir
 işlemi yapabilirsiniz.

Geçerli slayttaki resmin
çıkarılmasını ve Resim
albümü’ne kaydedilmesini
sağlar.
Geçerli slayttaki sesin
çıkarılmasını ve Ses
albümü’ne kaydedilmesini
sağlar.

MMS’in kapatılmasını ve
seçenekler listesine geri
dönülmesini sağlar.
Mesajlar

Mesajınız tamamlandıktan sonra Şimdi gönder’i
seçin ve , tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu
mesajınızın gönderimini izlemenizi sağlar,
gönderimi iptal etmek için L İptal’e basın.
MMS’i taslak olarak kaydettiyseniz bu Taslaklar
menüsünde bulunur. MMS’i gönderdiyseniz bu
Giden kutusu’nda bulunur.
Gelen Kutusu
MMS gelen kutunuzda tüm Okunmuş ve
Okunmamış MMS, Bildirimler, Teslim ve
Okuma raporları listelenir. Bir mesajı okumak için
mesajı seçin ve > tuşuna basın. Aşağıdaki
seçeneklere erişmek için , tuşuna veya L

Seçenekler’e basın.
MMS’i almada
aksi takdirde 
alındıktan son
silinir.

Taslaklar
MMS’inizi kay
MMS menüsü
kaydedilen ya d
mesajları liste
işlemlerini yapa
ve taslaklara Sil

Çal Otomatik moda geri
dönülmesini sağlar: MMS
daha sonra devamlı slayt
gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki/
önceki slayt

Sonraki veya önceki slayda
geçilmesini sağlar. MMS’i
manuel modda izlerken < veya
> tuşuna da basabilirsiniz. Bu
seçeneğin ancak MMS birden
çok slayt içerdiğinde
görüntülendiğini unutmayın.

Resmi kaydet

Sesi kaydet

Kapat



Mesajlar

Şablonlar Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki
 Değiştir’i seçin.
ı
çenekler arasından tercih

nızı sağlar:
uel: Gelen kutusu’nda bir
im seçip Okundu’ya basarak
ikten sonra Çal’ı seçerek
el olarak bağlanırsınız.
atik: yeni MMS doğrudan

n kutusu’na yerleştirilir.
’i seçin ve çalmak için >
a basın.

m sırasında bu mod devre dışı

inizin sunucuda 1 saat –
 (maksimum) arasında ne
üre saklanacağının seçilmesini

Alıcı şebekeye bağlı
ğında (dolayısıyla mesajınızı
 alamayacağı zaman) bu
k kullanışlıdır.
44

Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler.
Bunlara Çal, Düzenle ve Sil işlemlerini
yapabilirsiniz.
Giden kutusu
Gönder işlemi yaptığınız veya oluşturduğunuz ama
henüz Gönderilmedi konumunda olan mesajları
listeler. Tüm bu mesajlara Çal, Sil işlemi yapabilir
veya bu mesajların Ayrıntılar’ını görüntüleyebilir,
bu mesajları başka bir kişiye Gönder ya da İlet
işlemini yapabilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya
Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir.
Sildiğiniz bir öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor)
geri YÜKLEYEMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal
etmek için R Geri’ye basın.

Ayarlar
Telefonunuz sunulan servislere doğrudan
erişmesi için önceden yapılandırılmış olabilir.
Yapılandırılmamışsa, bu bölümde açıklanan
bilgileri almak ve verildiği gibi girmek için
operatörünüzle temas kurun. Bazı operatörlerde
erişim parametreleri «radyo dalgaları üzerinden»
ayarlanabilir.

ayarlara erişmek için
Uygulama ayarlar
Alım 
modu

Şu se
yapma
• Man

bildir
indird
manu

• Otom
Gele
MMS
tuşun

Dolaşı
kalır.

Geçerlilik 
süresi

MMS’
1 hafta
kadar s
sağlar. 
olmadı
hemen
seçene
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rı

lik mesaj yazmak için kullanılan T9
nü zenginleştirmenize olanak

<Yeni>’yi seçin, istediğiniz
 kaydetmek için , tuşuna basın. T9
a hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
şi” sayfa 11).

yarladığınız bağlantı
rofillerinden birinin seçilmesini
ağlar (bkz. “Erişim Ayarları”
ayfa 51).

ağlantı başlatılırken kullanılan
ebeke tipinin seçilmesini sağlar.
SM, GPRS veya Önce GPRS.
ağlanacağınız sunucunun MMS
dresinin girilmesini sağlar.
unucu ağ geçidinin IP ve Port
umaralarının girilmesini sağlar.
Mesajlar

Şebeke ayarla

Sözlüğüm
Bu özel
sözlüğü
sağlar. 

sözcüğü girin ve
ile mesaj yazm
“T9® metin giri

Okundu 
Raporu

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS
durumu değiştiğinde (örn.
okunduğunda veya silindiğinde) sizi
bilgilendirir (SMS ile).

Teslim 
raporu

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve teslim durumu (örn.
MMS’inizin alındığı veya
reddedildiği) ile ilgili sizi bilgilendirir
(SMS ile).

Otomatik 
kayıt

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve Giden kutusu
menüsündeki gönderilmiş mesajları
otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.

Slayt 
süresi

MMS’in slaytları arasında geçen
sürenin seçilmesini sağlar.

Şebeke 
erişimi

A
p
s
s

Taşıyıcı B
ş
G

MMS 
merkezi

B
a

Ağ geçidi
adresi 
Ağ geçidi
portu

S
n



Ayarlar

ile ilişkili konumuna ve bu saat dilimindeki ana
nir.

az mevsiminde) veya Kapalı
arak ayarlamanızı sağlar. Yaz
saat 12:00 olarak ayarlanır,
ına getirildiğinde saat otomatik
.

k zil sesinizin seviyesini
ı sağlar. Zil sesinizin seviyesini
Artan arasında bir seçeneğe
a - tuşuna basın.

seçmenizi sağlar. Bu listede
 ve melodiler de bulunur.
 seçilen melodinin çaldığını
leyin.

ızda verilen uyarıyı Açık ve
ayarlamanızı sağlar. Açık
i listesinden istediğiniz uyarıyı
46

9. Ayarlar

Bu menü, kullanılabilir seçeneklerin (ses, saat ve
tarih, güvenlik, vb.) her biriyle ilgili ayarları
değiştirmenizi ve telefonunuzu özelleştirmenizi
sağlar.

Saat ve tarih
Saat ayarı
Tuş takımını kullanarak veya gezinme
tuşlarıyla saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce Saat dilimi’nizi seçmeniz ve
Yaz saati’ni (uygunsa) etkinleştirmeniz gerekir.
Saat ekranı
Boş moddayken Analog, Dijital, Minyatür dijital
veya Saat yok saat formatlarını seçmenizi sağlar.
Tarih ayarı
Yerel saat dilimi.
Yerel saat dilimi
Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Bu menüye
girdiğinizde, size yukarı ve aşağı gezinme tuşlarıyla
gezinebileceğiniz bir dünya haritası sunulur.
Her saat dilimi Greenwich Ortalama Saati (GMT)

şehirlere göre belirle
Yaz saati
Yaz saatini Açık (y
(kış mevsiminde) ol
saati Açık olursa 
seçenek Kapalı ayar
olarak 13:00’e geçer

Sesler
Zil seviyesi

Bu seçene
ayarlamanız
Sessiz – 

ayarlamak için + vey
Zil sesi
Bir zil sesi tonu 
kaydettiğiniz sesler
Listede gezinin ve
duyuncaya kadar bek
Mesaj zil sesi
Yeni mesaj aldığın
Kapalı olarak 
ayarındayken, zil ses
seçebilirsiniz.
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arı DEĞİL yalnızca uyarı seslerini
lı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn.
ını Kapalı olarak ayarlamanız
tırlatma ekranını (program-
rüntülemenizi engellemeyecektir
len ses de çalınmayacaktır.

de, ajandada ayarlı bir etkinliğin
nde, mesaj aldığınızda ve alarm
şimi Açık veya Kapalı olarak
lar.

veya Çakmak Adaptörünü
itreşim daima Kapalı ayarındadır.

lduğunda tüm uyarılar devre dışı
 etkin konumdadır.

ş tonlarına da uygulanabilir.

ü, cep telefonunuzun güvenliğiyle
elliklere ve burada saklanan verilere
izi sağlar.
Ayarlar

Ekolayzır
Bu seçenek farklı ses ayarlarından tercih yapmanızı
sağlar. Bu, yalnızca bir arama devam ederken
kullanılabilir. Listede gezinin ve farkı duyuncaya
kadar birkaç saniye bekleyin.
Animasyon sesleri
Cep telefonunuzun seslerini Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar.
Tuş tonları
Tuş tonlarını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı
sağlar.
Alarm sesleri
Aşağıdaki öğeler için uyarı sesleri ayarlamanızı
sağlar:
• Ajanda: ajandanızda programlanmış bir

etkinliğin zamanı geldiğinde,
• Cvpsz ara,
• Pil uyarısı: pil zayıfladığında veya şarj edilmesi

gerektiğinde,
• Dakika uyarısı aramanızın süresini yönetmenize

yardımcı olması için arama sırasında her dakika
çalan bir sesli uyarı içindir (sesli uyarı arayan kişi
tarafından duyulamaz).

< veya > tuşuna basarak istediğiniz öğeleri seçin
veya bu öğelerin seçimini kaldırın.

Bu menü uyarıl
Açık veya Kapa
Ajanda uyarıs
telefonun Ha
ladıysanız) gö
fakat karşılık ge

Titreşim
Arama geldiğin
zamanı geldiği
çaldığında titre
ayarlamanızı sağ
Şarj cihazını 
bağladığınızda t
Sessiz
Bu mod Açık o
bırakılır, titreşim

Sessiz modu tu

Güvenlik
Bu men
ilgili öz
erişmen



Ayarlar

Kodları değiştir iğe bağlı olup PIN2 kodu
47).

e
llanımını özel aramalarla
ğlar. Bu Gelen aramalar

mda iken) için ve/veya Giden
Uluslar arası aramalar ve
.) için uygulanabilir. Her iki
çeneği aynı anda tüm aramalar
Durum seçeneği, bir arama
ngellenmediğini öğrenmenizi

2 koduyla Sabit no listesi’ne
manızı, bu listeyi
enlemenizi ve değiştirmenizi
lar.
zca sabit no seçiliyken Sabit

listesi’ne aramaları
tlamanızı sağlar.
özellik aboneliğe bağlı olup
2 kodu gerektirir (bkz.

fa 47). Bu seçenek WAP ve
RS üzerinden e-posta
lantıları için de
ulanabilir.
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Arama Engelleme kodunun yanı sıra PIN ve PIN 2
kodlarınızı değiştirmenizi sağlar. SIM kartınıza
bağlı olarak bazı özellikler ve seçenekler
operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu
da gerektirebilir.

3 defa yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız
bloke edilir. Blokeyi açmak için operatörünüzden
veya bayinizden PUK kodunu isteyin. PUK
kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM
kartınız bloke edilir ve kullanılamaz. Bu durumda
operatörünüzle veya bayinizle temas kurun.

PIN koruma
Bu özellik, PIN korumayı Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Açık ayarındayken
telefonunuzu açtığınızda PIN kodunu girmeniz
istenecektir.

Bu seçenek Kapalı ayarındaysa PIN kodunu
değiştiremezsiniz.

Sabit no listesi
Sabit no listesi adlı özel bir isim listesini
yönetmenizi ve Arama kısıtlama seçeneğiyle bu
listeye aramaları kısıtlamanızı sağlar.

Bu özellik abonel
gerektirir (bkz. sayfa

Arama engellem
Telefonunuzun ku
sınırlandırmanızı sa
(Tümü veya Dolaşı
aramalar (Tümü, 
Yerel Hariç Ulusl
durumda da İptal se
için uygulanabilir. 
tipinin engellenip e
sağlar.

Sabit no
listesi

PIN
bak
düz
sağ

Arama
kısıtlama

Yln
no 
kısı
Bu 
PIN
say
GP
bağ
uyg
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urada görüntülenen bilgiler cep
elefonunuzun nasıl yapılandırılmış
lduğuna bağlıdır.

itreşim Devre dışı

elodi Orta

ydınlatma Eko mod

uş tonları Etkin

elodi Orta

elodi Yüksek

ydınlatma Açık

elodi Yüksek

itreşim Açık

il sesi Sessiz

uş tonları Kapalı
Ayarlar

Bu özellik şebekeye bağlı olup servis sağlayıcınız
tarafından verilen özel bir arama engelleme şifresi
gerektirir.

Hızlı Ayarlar
Profil, telefonunuzu hızla ortamınıza
uyarlamanızı sağlayan önceden belirlenmiş
ayarlar grubudur. Örneğin Toplantı’yı

seçtiğinizde zil sesi seviyesi sessiz olarak ayarlanır,
titreşim uyarısı etkinleştirilir ve tuş tonları devre
dışı bırakılır (diğer öğeler sizin Kişisel ayarlarınıza
göre ayarlanır). Toplantınız sona erince Kişisel’i
seçtiğinizde tüm genel ayarlarınız yeniden
etkinleştirilir. Her profilin ayrıntıları profil
seçilirken görüntülenir.
Ayrıca bir hızlı tuşu bir profille
ilişkilendirebilirsiniz (örn. Dış mekan’ı
etkinleştirmek için 3 tuşuna uzun basabilirsiniz).
Aynı tuşa uzun süre basılınca profil devre dışı
bırakılır ve Kişisel ayarlara geri dönülür. Daha fazla
bilgi için bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 52.

Kişisel B
t
o

Otonomi T

M

A

t

Kulaklık M

Araç M

A

Dış mekan M

Toplantı T

Z

T



Ayarlar

Otonomi (SMS alındığında, cevapsız arama olduğunda,
il şarj olurken) kapaktaki LED

,
 (cevapsız arama olduğunda, 
b.),
irliğine bağlı olarak.

 mesaj alınırken, menülere göz
larda aydınlatma etkinleştirilir.
erden birini seçin.

inden GPRS kullanılabilirliği
r abonelik hakkında tam bilgi
 telefon operatörünüzle temas

açıklanan menüleri kullanarak
törünüz tarafından sağlanan
apılandırmanız da gerekebilir.
cak her uygulamanın (örn.
ta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı
S) seçin.
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Bu menü, en fazla enerji tüketen özelliklere
doğrudan erişim sunar ve her bir ayarı hızla
değiştirerek pil ömrünüzü artırmanızı
sağlar.

Ekran
Bu menü, menülerin ekranda nasıl
görüntüleneceğini yapılandırmanızı sağlar.

Bu menüdeki çok sayıda işlevin devre dışı
bırakılması pil ömrünü artırır (bkz. yukarıda
“Otonomi”).

Arka ışık miktarı
Arka ışık miktarının farklı seviyeleri arasında tercih
yapmanızı sağlar.
Duvar kağıdı
Ana ekran duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Saat dilimleri seçeneği Açık
ayarındayken (bkz. sayfa 15) boş modda duvar
kağıdı görüntülenmez.
Dış LED
Bu özelliği Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı
sağlar. Açık ayarındayken bir etkinlik sırasında

arama alındığında, p
simgesi yanıp söner:
• arama alındığında,
• alarm verildiğinde
• etkinlik olduğunda

SMS alındığında, v
• şebeke kullanılabil
Aydınlatma
Gelen bir arama veya
atılırken, vb. durum
Kullanılabilir değerl

Şebeke
Şebeke üzer
ve uygun bi
edinmek için

kurun Bu bölümde 
telefonunuzu opera
GPRS ayarlarıyla y
Ardından, kullanıla
WAP, MMS, e-pos
(örn. GSM veya GPR
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GSM ayarlarının değiştirilmesini
sağlar:
• Kullanıcı adı ve Şifre,
• Telefon no operatörünüz

(ISDN veya Analog)
tarafından bağlantı kurmanız
için sağlanır,

• Çalışmadığı süre, telefonun
otomatik olarak bağlantısının
kesileceği (bağlantı devam
ediyorsa) en az 30 saniyelik
değer.

GPRS ayarlarının
değiştirilmesini sağlar:
• Kullanıcı adı, 
• Şifre, 
• Çalışmadığı süre
• APN menüsü, bağlanmak

istediğiniz dış veri adresini
girmenizi sağlar, bu adres
bağlantı kurmak için kullanılan
bir metin satırıdır.
Ayarlar

Erişim Ayarları
Bu menü, çeşitli servislere bağlanmak için
kullanılabilen farklı veri profilleri oluşturmanızı
sağlar. örneğin WAP kullanırken veya MMS
gönderirken, GSM ya da GPRS şebekesine
bağlanmak için seçilen profil kullanılacaktır.
Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya
aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasında gelen hata
mesajları genellikle yanlış parametrelerden
dolayıdır: uygun ayarları elde etmek için (bazı
durumlarda SMS ile alabilirsiniz) ilk kullanımdan
önce operatörünüzle temas kurun. Önceden
yapılandırılmış bazı ayarlar kilitlenebilir ve bu
durumda yeniden programlama ve yeniden
adlandırma işlemleri engellenir.
Listeden bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere
erişmek için , tuşuna basın:

Göster Seçilen profilin yeniden
adlandırılmasını sağlar.

Göster Seçilen profilin tüm
parametrelerinin
görüntülenmesini sağlar.

GSM 
Ayarları

GPRS 
ayarları



Ayarlar

GPRS ekle Hızlı erişim
 sık eriştiğiniz özellik ve

giden hızlı erişimleri
anızı sağlar.

ndırarak özel bir işleve veya
rişim kurmanızı sağlar. Boş
sılması otomatik olarak işlevi
lişkilendirilen numarayı arar

şu gibi çok sayıda Hızlı tuş
mıştır, ancak bunları (yalnızca
rasındaki tuşlar) yeniden
z. Şu tuşlar kilitlidir:

 bağlı olarak başka hızlı tuşlar
lmış veya kilitli olabilir.

9 arasında bir tuş seçin ve
. Tuş zaten programlanmışsa

.

ra
sı arama yap.
dili değiştir.
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Bu menü, cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl
bağlanacağını belirlemenizi sağlar.

Şebeke seçimi
Manuel modu seçildiğinde alanda kullanılabilir
şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz
şebekeyi seçin ve onaylamak için , tuşuna basın.
Tercih listesi
Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanızı
sağlar. Belirlendikten sonra telefon tercihlerinize
göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

Bu özellik,
seçeneklere 
yapılandırm

Hızlı tuşlar
Bir tuşla bağlantıla
kişiye doğrudan e
modda tuşa uzun ba
etkinleştirir veya i
(Hızlı arama).
Sessiz için 6 tu
önceden yapılandırıl
2 – 9 a
programlayabilirsini

Servis sağlayıcınıza
önceden yapılandırı

1. Listede 2 – 
Tamam’a basın
Değiştir’i seçin

Veri arms 
için

Telefonunuz yalnızca
gerektiğinde GPRS servisine
bağlanır. Bu seçenek enerji
tüketimini azaltır fakat bağlantı
gecikmesini artırır.

Daima açık Telefonunuz otomatik olarak
GPRS servisine (varsa) bağlanır.
Bu seçenek GPRS özelliklerine
daha hızlı erişmenizi sağlar fakat
enerji tüketimini artırır.

1 Telesekr. a
* Uluslar ara
# Kullanılan 
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 yeniden programlamak için: sesli
L Tamam’a basın ve İşlev

. Bu işlem kullanılabilir işlevler
ar.

 kişinin varsayılan numarasını
iketi söylenerek arayacak bir ses
nızı sağlar. Sesli arama ayarlamak
 yapın:

ve listeden bir kişiyi seçin,
 veya L Seçenekler’e basın.

ber seçildiğinde, görüntülenen
niz numarayı seçin.

ut ekle? görüntülenince ekranda
n talimatları izleyin. 
levini kullanmak için lütfen boş
uşunu basılı tutun ve sonra aramak
araya karşılık gelen ses etiketini

esli komut arasında en fazla 15 ses
bilir ve paylaşılabilir. Kayıtlı ses
enülerinde bulunur ve silinebilir,
 değiştirilebilir.
Ayarlar

2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi
seçmek için göz atın ve , veya L Seç’e
basın. Hızlı arama’yı seçerseniz kişi
listesinden bir kişi seçmeniz istenir.

3. Hızlı tuş kullanmak için boş moddayken
programlanmış bir tuşu basılı tutun.

Sesli komut
Bir ses etiketiyle bağlantılandırarak özel bir işleve
doğrudan erişim kurmanızı sağlar.

Bir sesli komutu hızlı tuşlarla desteklenen birçok
işleve ilişkilendirebilirsiniz.

1. <Yeni>’yi seçin, ardından bir işlev seçmek
için listeye göz atın ve , ya da L Seç’e
basın.

2. Tamam’a basıp konuşun görüntülenince ses
etiketinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda
olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir
sözcük seçin ve bunu net şekilde söyleyin.

3. Sonraki menü Sil, Çal, İşlev değiştir ve Ses
değiştir seçeneklerine erişmenizi sağlar. Başka
bir ses etiketi oluşturmak için R Geri’ye
basın.

Sesli komutu kullanmak için lütfen boş moddayken
, tuşunu basılı tutun ve sonra kayıtlı ses etiketini
söyleyin.

Bir sesli komutu
komutu seçin, 
değiştir’i seçin
listesini size sun
Sesli arama
Karşılık gelen
yalnızca ses et
etiketi ayarlama
için şu işlemleri
1. <Yeni>’yi 

ardından ,

Telefonda reh
listeden istediği

2. Sesli kom
görüntülene

Sesli arama iş
moddayken , t
istediğiniz num
söyleyin.

Sesli arama ve s
etiketi belirlene
etiketleri ilgili m
çalınabilir ya da



Ayarlar

Hızlı Arama
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Bu özellik tercih ettiğiniz veya sıklıkla
kullandığınız dört numarayı ayarlamanızı sağlar.
Ekranda bu numaralara karşılık gelen simgeleri
veya resimleri seçerek hızlı arama gerçekleştirebilir
ve böylece Kişi listesi’ne girerek göz atma
zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıntılar
için bkz. “Hızlı arama” sayfa 7.

Dil
Bu menü tüm menü metinleri için bir dil
seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için +
veya - tuşunu kullanın ve , ya da L

Seç’e basarak bir dil seçin.
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eçerli radyo frekansını seçilen
nceden ayarlı kanala kaydedin.

nceden ayarlı radyo frekansı
istesini gösterin.

inlemek için bir frekans ayarlayın
a da bunu önceden ayarlı bir
anala kaydedin.

nceden ayarlı bir istasyondan
anuel olarak ayarlama yapmayı

aşlattığınızda önceden ayarlı
umara kaldırılır.

tomatik olarak radyo frekansı
araması yapın ve bunları önceden
yarlı 20 istasyona kaydedin.
adyo uygulamasından çıkmadan

adyo istasyonu dinleyin.

adyo uygulamasında kullanılan
erminolojiyi açıklayıp tuşları
isteleyin.
FM Radyo

10. FM Radyo

FM Radyo
Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar.
Telefonunuza kulaklık konektörünü bağlayın.
İstasyon ayarlamanın 3 yolu vardır: Manuel
Ayarla, Manuel Arama ve Oto Ayarla. 
Manuel Ayarla
Manuel ayarla ve radyo istasyonları taraması için +
veya - tuşunu kullanabilirsiniz. + veya - tuşuna kısa
süre basılması radyo frekansını değiştirecektir. 
Manuel Arama
+ veya - tuşuna uzun basılması radyo istasyonu
taraması yapacaktır. En yakın istasyon bulunduktan
sonra arama durur ve durulan frekans ekranda
gösterilir. 
Oto Ayarla
Oto Ayarla’yı seçtiğinizde kanal otomatik olarak
aranacaktır. Oto ayarla işlemi devam ederken ) ve R
dışında hiçbir tuş kullanılamaz. 
İstasyon ayarlama yolunu seçtikten sonra aşağıdaki
seçeneklere erişmek için L tuşuna basabilirsiniz.

Kayıtlı 
olanlara 
kaydedildi

G
ö

Önceden 
ayarlı 
radyo 
kanalı

Ö
l

Frekans 
ayarla

D
y
k

Ö
m
b
n

Oto 
Ayarla

O
t
a

Arka 
planda çal

R
r

Yardım R
t
l



FM Radyo

Önceden Ayarlı Radyo Kanallarını 
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kullanarak radyo değiştirin
Bu menü, önceden ayarlı radyo kanalları arasında
geçiş yapmak için < veya > tuşunu kullanmanızı
sağlar. Etkin olarak önceden ayarlı olmayan bir
istasyon dinliyorsanız, en yakın önceden ayarlı
istasyona gitmek için < veya > tuşuna basın.
Önceden ayarlı istasyonların listesini görüntülemek
için L Seçenek’e basıp Önceden ayarlı radyo
kanalı’na da basabilirsiniz. 
Arka planda çal
Radyo dinlerken başka bir uygulamayı
etkinleştirmeniz gerekirse L Seçenek’e basıp Arka
planda çal’ı seçebilirsiniz. Ardından, arka planda
radyo çalarak diğer menülere erişebilirsiniz.
Radyoyu durdur
Radyo menüsünden çıkmak için R veya ) tuşuna
basın.
Radyo çalması sırasında etkinlikler
Radyo dinlerken gelen bir telefon aramanız
olduğunda, siz aramayı cevaplayana veya
reddedene kadar radyo çalmayı durdurur. Radyo
dinlerken gelen bir mesajınız olduğunda, radyo
çalmaya devam eder ve bu etkinlikle ilgili bir sesli
uyarı duyarsınız.



57

z aynı anda yalnızca bir rehberi
diğer rehberle ilgili bilgileri yok
ki rehberde “Smith” varsa ve bunu
eniz SIM’de değişmeden kalır.

plam sayı içinden her bir rehbere
lam kişi sayısını görüntülemek için

n.
yala
 kartınızın içeriğini telefonunuza

fonunuzu ilk açtığınızda SIM
otomatik kopyalamasını iptal
işlemi seçenekle manuel olarak

fonunuzdaki telefon isimlerini SIM
lar. Telefonunuzu ilk açtığınızda
in otomatik kopyalamasını iptal
işlemi seçenekle manuel olarak

belirlenmesiyle tüm isimlerin iki
Rehber

11. Rehber

Kişiler kullanılabilir iki rehberden birine kaydedilir:
SIM kartınıza (girdi sayısı kapasiteye bağlı) veya
telefonunuza (en fazla 999). Yeni isimler girilirken
bunlar yalnızca seçtiğiniz rehbere eklenir.

Rehber Ayarları
Bu menü, cep telefonunuzun rehberinin
yapılandırılması için gerekli ayarları içerir.

Tümünü sil
Tüm kişilerin aynı anda silinmesini sağlar. Bu
seçenek SIM rehberi için değil, yerleşik rehber için
uygulanır.
Rehber seç
Bu menü, SIM kartta veya Telefonda olmak üzere
kullanılacak telefon rehberini seçmenizi sağlar. Bir
rehber seçmek için + veya - tuşuna basın. Seçilen
rehbere eklenen kişiler, Copy to SIM veya
Telefona kopyala seçenekleri sayesinde diğer
rehbere kopyalanabilir.

Cep telefonunu
yönetebilir ve 
sayar, örn. her i
telefondan silers
Durum
Kullanılabilir to
kaydettiğiniz top
bu menüyü seçi
Telefona kop
Bu seçenek, SIM
kopyalar. Tele
rehberinizin 
ederseniz, bu 
yapabilirsiniz.
Copy to SIM
Bu seçenek, tele
kartınıza kopya
SIM rehberiniz
ederseniz, bu 
yapabilirsiniz.

Bu seçeneğin 
kopyası oluşur.



Rehber

İsim Listesi en fazla 50 latin karakter alabilir. Her kişi için
al alan bulunabilir (örn. 2 cep
sı, 3 iş telefonu numarası, bir

e bir metin notu).
/veya ses ile kişiselleştirmek
kın.

üntülenen Numaralar öğesi
anızı saklamanızı sağlar. Diğer
ıra cep telefonu numaranızı da

 tümü boş olabilir fakat
inemez.

nizdeki acil durum servislerini
a SIM kart takmamış veya PIN
 bu numarayı arayabilirsiniz.

t acil durum numarası 112,
.

58

Kişilerinizin isimlerini, telefon
numaralarını ve e-posta adreslerini bu
menüden yönetebilirsiniz. - tuşuna basarak

doğrudan ana ekrandan İsim listesi’ne
erişebilirsiniz.
SIM rehberine kişi ekleme
1. Listede <Yeni>’yi seçin.
2. İstediğiniz ismi ve numarayı girin, ardından

isme verilen numara türünü (Telefon, Faks
veya Veri) yazın ve bu adı rehberinize
kaydetmek için Tamam ’a basın.

SIM kartınıza bağlı olarak numara 40 basamakla
sınırlıdır. Uluslar arası ön ek, ülke ve alan
kodlarının girilmesi bir numarayı her yerden
aramanızı sağlar.

Telefon rehberine kişi ekleme
1. Listede <Yeni>’yi seçin.
2. Önce ismi sonra soyadı girin (en fazla 20 latin

karakter);bu iki alandan biri boş olabilir ama
ikisi de boş bırakılamaz.

3. Ardından Numara tipi’ni seçin. Sayısal alanlar
en fazla 40 basamak ve bir “+” işaretini
alabilir, alfa sayısal alanlar ise (e-posta ve not)

en fazla 5 sayıs
telefonu numara
e-posta adresi v

Bu kişiyi resim ve
isterseniz aşağıya ba
Numaralar
Kişi listesinde gör
kendi telefon numar
ilgili bilgilerin yanı s
girmenizi öneririz.

Buradaki alanların
Numaralar öğesi sil

Acil Arama No
Acil Arama No, ülke
arar. Birçok durumd
girmemiş olsanız da

Avrupa’da standar
İngiltere’de 999’dur
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berde
nden bir kişi seçin ve aşağıdaki
rişmek için Tamam’a veya
asın.

ayıtlı olan numara veya alanlar
 için Göster’i seçin. Yeni bir alan

a numaralardan birini seçmek için
in ve aralarında aşağıdakilerin
i bir ek seçenekler grubuna erişmek
sın:

Ara
Göster
Sil
Kara listeye 
ekle

İsmi değiştir
Resim seç
Ses seç

Girdiğiniz ilk numara varsayılan
olur ve ( tuşuna basıldığında
otomatik olarak aranır. Bu seçenek
başka bir varsayılan numara
ayarlamanızı sağlar.
Rehber

Kişileri düzenleme ve yönetme
Rehbere erişmek için boş moddayken - tuşuna
basın. Verilen bir numaranın aranması için:

SIM rehberinde
SIM rehberinde bir kişi seçin ve aşağıdaki
seçeneklere erişmek için Tamam’a veya
Seçenekler’e basın.

Yerleşik reh
Telefon rehberi
seçeneklere e
Seçenekler’e b

Bu kişi için k
listesine erişmek
oluşturmak vey
<Yeni>’yi seç
bulunduğu ikinc
için , tuşuna ba

1 – 9 ve
#

Listede gitmek istediğiniz harfin
tuşuna basın (örn. “U” harfine
erişmek için iki defa 8 tuşuna
basın). Bu harfle başlayan ilk kayıt
listede seçilir.

# Aradığınız ismin ilk harflerini
girmek için bu tuşa basın ve
doğrudan bu isme gitmek için
Tamam’a basın.

Ayrıca rehberde görüntülenen
<Bul> öğesini de
kullanabilirsiniz.

Ara
Ahizesiz ara
SMS gönder
MMS Gönder

Sesli arama
Hızlı Arama
Sil
Değiştir

Kara listeye ekle
Telefona kopyala
Ayrıntılar

Ahizesiz ara
SMS gönder
MMS Gönder
K.ötesi ile 
gönder

Varsayılan 
yap



Rehber

Kişilere resim ve ses ekleme
ayıtlı kişiler bir resim ve/veya
bilir.

yerleşik rehberi seçtiğinizde

 ve Tamam’a ya da L
asın.
albümünden bir resim eklemek
ç’i, zil sesi listesini açıp bir
 için Melodi seç’i seçin.
işiyle ilişkilendirilen resim ve/
r/çalar.

ndirilen resim Hızlı arama
e kullanılabilir. Resmi
ızlı arama ayarlarında da
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Alfa sayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca
değiştirilebilir veya silinebilir.

Telefon rehberinde k
ses ile kişiselleştirile

Bu işlev yalnızca 
kullanılabilir.

1. Bir kişi seçin
Seçenekler’e b

2. Listede, Resim 
için Resim se
melodi eklemek

Bu kişi aradığında, k
veya ses görüntüleni

Bir kişiyle ilişkile
özelliği için d
değiştirdiğinizde, H
resim güncellenir.

SIM karta 
kopyala

Telefon rehberinizdeki bir kişinin
SIM rehberine kopyalanmasını
sağlar (rehberler değiştirildiğinde
veya başka bir telefon
kullanıldığında daima
güncellenir).

Göster Seçilen alanın ayrıntılarının
görüntülenmesini sağlar.

Tipi 
değiştir

Seçilen numaranın alan tipinin
değiştirilmesini veya
belirlenmesini sağlar.

Değiştir Seçilen alanın numarasının
değiştirilmesini sağlar.

Sesli 
arama

Söylendiğinde kişiyi arayacak bir
ses etiketi ayarlanmasını sağlar
(bkz. sayfa 53)

Hızlı 
Arama

Bir tuşla bağlantılandırılarak bu
kişiye doğrudan erişim
ayarlanmasını sağlar (bkz.
sayfa 52).
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esiz ara, SMS Gönder, MMS
 aramayı Sil ya da ilişkilendirilen
erinizde kayıtlı değilse) Kaydet.
kle, gönderenin telefon numarasını
stesine (bkz. sayfa 21) eklemenizi

imliği (örn. telefon numarası)
nek kullanılamaz.

aramalar menüsü, Firewall
dedilen tüm aramaları listeler (bu

ayrıntılar için bkz. “Güvenlik
0).

ü, aramalarınızın ücret ve süresini
tmenizi sağlar. Aşağıda belirtilen
rin çoğu aboneliğe bağlıdır.
ları
GPRS oturumlarıyla alınan veri
nizi sağlar. Bu özellik aboneliğe ve
ır.
Arama bilgisi

12. Arama bilgisi

Bu bölümde açıklanan menüler, Xenium 9@9h cep
telefonunuzun aramaları ve aramalarla ilgili
ücretleri nasıl işlediğinin yönetilmesi için kullanılır.

Arama listesi
Bu menü size giden ve gelen aramalar listesi
sağlar ve otomatik yeniden arama ve arama
ayrıntıları sunar. Farklı arama tipleri – yapılan

aramalar, cevapsız aramalar ve gelen aramalar – farklı
simgelerle temsil edilir. En son arama en üstte olacak
şekilde kronolojik sırayla görüntülenir. Numara
rehberinizde kayıtlıysa karşılık gelen isim
görüntülenir.
Sil
Tüm listenin aynı anda silinmesini ve listelenen tüm
aramaların silinmesini sağlar.
Arama listesi
Listede bir numara seçin ve numarayı yeniden
aramak için ( tuşuna basın ya da aşağıdaki
seçeneklere erişmek için Tamam’a veya
LSeçenekler’e basın: Ayrıntılar, bu numarayı

Ara veya Ahiz
Gönder, seçilen
numarayı (rehb
Kara listeye e
Firewall kara li
sağlar.

Gönderenin k
gizliyse bu seçe

Reddedilen 
seçeneğiyle red
özellikle ilgili 
Duvarı” sayfa 2

Sayaçlar
Bu men
takip e
özellikle

GPRS sayaç
GPRS sayacı, 
miktarını izleme
şebekeye bağlıd



Arama bilgisi

en veya Gelen aramaların
lerine Göster ya da Sil işlemi
ılmasını sağlar.
lam ücretin görüntülenmesini
sayacın sıfırlanmasını (PIN/
2 kodlarıyla korunuyor
ilir) sağlar.
cretlendirme, kontör başına 
ret ayarlanmasını sağlar. 
ncelikle kullanılan para 
rimini girin (en fazla 
karakter), ardından kontör 
şına ücreti girin.
öster, Ücretlendirme’ye
yanarak ne kadar harcan-
ğının gösterilmesini sağlar
l mevcut toplam ücretin
inmesini sağlar.
lan bakiye, kalan kontörün
ntrol edilmesini sağlar (Ücret
iti ne dayanarak).

cret limitini iptal et 
cret limiti, Kalan bakiye
enüsünde kullanılan ücret

itinin girilmesini sağlar.
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GSM sayaçları
Bu özellik, gelen ve giden GSM aramalarınızın
takip edilmesi için kullanılır. Lütfen WAP
bağlantılarının GSM arama sayaçları’na dahil
olmadığını unutmayın.

Mobil
oturum

Bu seçenek, cep telefonunuzun
son bağlantı oturumunu veya
aktarım hacmini (örn. GPRS
üzerinden yapılan bir WAP
bağlantısından sonra) görüntüler.

PC
oturumu

Bu seçenek, PC iletiminizin son
bağlantı oturumunu veya aktarım
hacmini görüntüler.

Cep telefonunuzun yönettiği arama sayaçları
operatörünüzün kullandığı arama sayaçlarından
farklı olabilir. Bu nedenle ekranda görüntülenen
arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme temeli
olarak DEĞİL, bilgilendirici öğeler olarak
görebilirsiniz

Son arama
bilgisi

Son aramanızın süre ve/veya
ücretinin görüntülenmesini sağlar.

Tpl. arama
süresi

Gid
süre
yap

Toplam
ücret

Top
ve 
PIN
olab
• Ü

üc
Ö
bi
3
ba

• G
da
dı

• Si
sil

• Ka
ko
lim

• Ü
• Ü

m
lim
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iği
araya kimliğinizi Kimliği gizle, '
imliği göster, hangi seçeneğin
i size bildirir.
dir

 posta kutunuza ya da bir numaraya
lan veya olmayan bir numara)

i sağlar ve şunlar için uygulanabilir:
esli aramalar ve Faks çağrıları.

u seçenek Tüm çağrılar, Sesli
amalar, Faks çağrıları ve Veri
ğrıları için geçerlidir. Bu seçenek

kin olduğunda, siz arama yaparken
şkası sizi aramayı denerse bir sesli
arı duyarsınız. GSM arama
kletme özelliğinin etkin olup
madığını öğrenmek için Durum
çeneğini belirleyin.

Gelen tüm aramaların
yönlendirilmesini sağlar. Bu
seçeneği belirlerseniz, seçeneği
devre dışı bırakıncaya kadar
arama alamazsınız.
Arama bilgisi

Arama ayarları
Bu menü, aramayla ilgili tüm seçenekleri
ayarlamanızı sağlar: arama yönlendirme,
arama bekletme, vb.

Arama sonu bilgi
Her aramanın bitirilirken uzunluk ve/veya ücretinin
sistematik olarak görüntülenmesinin Açık veya
Kapalı olarak ayarlanmasını sağlar.
Her tuşla yanıt
Açık olduğunda bu seçenek, ) tuşu (aramayı
reddetme tuşu) hariç herhangi bir tuşa basarak
aramayı kabul etmenizi sağlar.
Arama bekletme

Arayan kiml
Aradığınız num
Durum ve K
etkinleştirildiğin
Çağrı yönlen
Gelen aramaları
(rehberinizde o
yönlendirmeniz
Veri çağrıları, S

GPRS 
araması 
ile

GPRS bağlantısı devam ederken
gelen sesli aramalar için arama
bekletme özelliğinin Açık veya
Kapalı olarak ayarlanmasını sağlar.

GSM 
araması 
ile

B
ar
ça
et
ba
uy
be
ol
se

Koşulsuz



Arama bilgisi

Etkin kapak
seçenek gelen aramayı yalnızca
ını açarak cevaplamanızı sağlar.
kapatılması devam eden bir
 bitirir.

 için operatörünüz tarafından
 (en fazla 10 basamak

rlanmasını sağlar. Bu işlev
keye bağlıdır. Yapılandırma
eratörünüzle temas kurun. 

dığınız kişi meşgulse başarılı
leşene kadar veya en fazla
) ulaşıncaya kadar telefonunuz
umarayı yeniden arar. Her
ında telefon sesli uyarı verir ve
sa özel bir sesli uyarı verilir. İki
e her denemede artar.
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Bu seçeneği etkinleştirmeden önce telesekreter
numaranızı girmeniz gerekir (sonraki bölüme
bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir/birçok
arama devam ederken gerçekleşen arama
aktarımından farklıdır.
Mesaj kutuları
Telesekreter numaralarınızın (SIM kartınızda
yoksa) girilmesini sağlar.

Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir:
biri posta kutunuzu dinlemek için, diğeri ise
çağrıları yönlendirmek içindir. Daha fazla bilgi
için operatörünüzle temas kurun.

Açık olduğunda, bu 
telefonunuzun kapağ
Telefon kapağının 
görüşmeyi her zaman
IP ön ek
IP araması yapmak
sağlanan ön ekin
kaydedilebilir) aya
aboneliğe ve şebe
parametreleri için op
Otom. arama
Açık olduğunda, ara
bir bağlantı gerçek
deneme sayısına (10
otomatik olarak n
denemenin başlangıc
bağlantı başarılı olur
arama arasındaki sür

Koşullu Gelen aramaları ne zaman
yönlendirmek istediğinizi
seçmenizi sağlar: Yanıt yoksa,
Ulaşılmazsa veya Meşgulse.
Her seçenek bağımsız olarak
ayarlanabilir.

Durum Tüm çağrı yönlendirmelerinizin
durumunu görüntüler.
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Simgeler ve semboller
Boş moddayken ana ekranda aynı anda birçok sembol
görüntülenebilir.
Şebeke sembolü görüntülenmezse şebeke yoktur.
Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz,
farklı bir konuma gitmek sorunu çözmeye
yardımcı olabilir.

Sessiz – Arama geldiğinde telefonunuz
çalmaz.

Titreşim – Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.

GPRS ekle – Telefonunuz GPRS şebekesine
bağlıdır.

SMS mesajı – Yeni bir mesaj alınmıştır.

Sesli mesaj – Yeni bir sesli mesaj alınmıştır.

Pil – Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).
Çalar saat etkindir.

Dolaşım – Telefonunuz kendi şebekenizin
dışında kalan bir şebekeye kaydolduğu
zaman görüntülenir (özellikle yurt
dışındayken).

SMS dolu – Mesaj belleği doludur. Yeni
mesaj almak için eskilerini silin.

Numaraya Koşulsuz Çağrı Yönlendirme –
Tüm gelen sesli aramalarınız telesekreter
dışında bir numaraya yönlendirilir.

Telesekretere Çağrı Yönlendirme – Tüm
aramalarınız telesekretere yönlendirilir.

Ana bölge – Şebeke operatörünüz tarafından
tasarlanmış bir bölgedir. Aboneliğe bağlıdır,
ayrıntılar için servis sağlayıcınızla temas
kurun.

GSM Şebekesi: telefonunuz GSM
şebekesine bağlıdır.
Alım kalitesi: görüntülenen çubuk sayısı ne
kadar fazlaysa alım o kadar iyidir.

Hızlı SMS – seçenek Açık ayarındadır.

Bellek dolu – Telefonun belleği doludur.
Yeni kayıt yapmak için öğeleri silin.

MMS mesajı – Yeni bir multimedya mesajı
alınmıştır.

Wap mesajı – Wap push gelen kutunuza yeni
bir mesaj gelmiştir.

Otomatik açılma/kapanma – seçenek Açık
ayarındadır.



kullanılmasını önlemek için yapabileceğiniz diğer

zu küçük çocukların
eği, güvenli bir yerde tutun.
zu bir yere yazmaktan kaçının.

ne unutmamaya çalışın. 
r süre kullanmayacaksanız,
rın.
eneklerini etkinleştirmek için,
n sonra PIN kodunu değiştirin.
zun tasarımı tüm ilgili
e düzenlemelerle uyumludur.
lefonunuz diğer elektronik
tkileşime neden olabilir. Bunun
p telefonunuzu hem evde hem
ken, tüm yerel önerileri ve
p etmelisiniz. Taşıtlarda ve
onlarının kullanımına ilişkin
kle katıdır.
ullanıcıların sağlığına yönelik
 kamunun bir süredir üzerinde
r. GSM teknolojisi de dahil

algaları üzerine yapılan güncel
 geçirilmiş ve radyo dalgası
alma durumundan korunmayı
lik standartları düzenlenmiştir.
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Uyarılar
Radyo Dalgaları

Cep telefonunuz düşük güçlü bir radyo
vericisi ve alıcısıdır. Çalışırken radyo
dalgaları gönderir ve alır. Radyo dalgaları,
sesinizi veya veri sinyalini telefon

şebekesine bağlı olan bir baz istasyonuna taşır.
Şebeke, telefonun iletim gücünü kontrol eder.
• Telefonunuz radyo dalgalarını GSM frekansında

iletir/alır (900 / 1800 / 1900 MHz).
• GSM şebekesi, iletim gücünü kontrol eder

(0,01 ila 2 vat).
• Telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartlarıyla

uyumludur.
• Telefonunuzdaki CE işareti, Avrupa elektro-

manyetik uyumluluğunu (Ref. 89/336/AET) ve
düşük voltaj direktiflerini (Ref. 73/23/AET)
gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdur.
Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar
gelmesini önlemek için, tüm güvenlik talimatlarını
okuyun ve takip edin, telefonunuzu ödünç alan
kişilerin de bunlardan haberdar olmasını sağlayın.
Telefonunuzun onaylanmayan şekillerde

şeyler şunlardır:
Telefonunu
erişemeyec
PIN kodunu
Bunun yeri

Telefonu uzun bi
kapatın ve pilini çıka
Arama sınırlama seç
telefonu satın aldıkta

Telefonunu
yasalarla v
Ancak te
aygıtlarla e

bir sonucu olarak, ce
de dışarıda kullanır
düzenlemeleri taki
uçaklarda cep telef
düzenlemeler özelli
Cep telefonlarının k
taşıdığı olası riskler,
durduğu bir konudu
olmak üzere radyo d
araştırmalar gözden
enerjisine maruz k
sağlamak için güven
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ta, öncelikle aracın ilgili güvenlik
 uymadığını kontrol edin.

veya patlatma çalışmalarının
olduğu başka alanlar gibi, radyo
ı kapatmanız istenen alanlarda.
 üreticisiyle birlikte, aracınızda
lan elektronik ekipmanın radyo
nden etkilenmeyeceğini kontrol

sa:
leşimi önlemek için, telefonu açık
nlarda daima kalp pilinizden

ha fazla mesafede olacak şekilde

lek cebinde taşımayın.
mi en aza indirmek için, kalp
zındaki kulağınızı kullanın.
yaşandığından kuşku duyarsanız,
apatın.

zları
ullanıyorsanız, belirli cihazınızın

tkileşimine açık olup olmadığını
Cep telefonunuz tüm ilgili güvenlik
standartlarıyla ve Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment (Radyo
Ekipman ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanı) Direktifi 1999/5/AT ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...
Yeterince korunmayan veya hassas elektronik
ekipman radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
etkileşim kazalara yol açabilir.

Uçağa binmeden önce ve/veya
telefonunuzu bagajınıza koyarken: uçakta
cep telefonu kullanımı uçağın çalışması

açısından bir tehlike oluşturabilir, cep telefonu
şebekesini bozabilir ve yasa dışı olma ihtimali
vardır.

Hastanelerde, kliniklerde veya başka
sağlık merkezlerinde ve tıbbi cihazların
yakınında olacağınız yerlerde.

Olası bir patlama tehlikesi taşıyan
ortamlarda (örn. petrol istasyonları ve
ayrıca havanın metal tozları gibi toz
partikülleri içerdiği alanlar).

Yanıcı ürünler taşıyan bir araçta (araç park halinde
bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile

çalışan bir araç
kurallarına uyup
Taş ocakları 
sürdürülmekte 
vericisi cihazlar

Aracın
kullanı
enerjisi
edin.

Kalp pilleri
Kalp piliniz var
• Olası bir etki

olduğu zama
15 cm'den da
tutun.

• Telefonu göm
• Olası etkileşi

pilinizin çapra
• Bir etkileşim 

telefonunuzu k

İşitme ciha
İşitme cihazı k
cep telefonu e



öğrenmek için hekiminize ve işitme cihazının Telefon boş ekranda ve siz hareket halindeyken,
cellenen konum bilgisini
ek için enerji harcar.

menülerde gezinmekten
ıra, aydınlatmayı daha kısa bir
 da, uzun süreli telefon
kleme süresi performanslarına
 korumaya yardımcı olacaktır.

dilebilir bir pille çalışır.
şarj cihazını kullanın.

in veya açmayın.
cebinizdeki anahtarlar gibi) pil
a devre yaptırmasına izin

0° C veya 140° F), neme veya
aruz kalmasını önleyin.
aksesuarların kullanımı

a zarar verebileceği ve
olabileceği, ayrıca Philips
 için tüm garantileri geçersiz
ızca Orijinal Philips pil ve
malısınız. Yanlış tip pil
aya neden olabilir.
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üreticisine danışın.

Yükseltilmiş performans
Telefonunuzun performansını yükseltmek için,
radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini
azaltın ve aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak
güvenli çalışma sağlayın.

Telefonun ideal ve yeterli bir şekilde
çalışması için, telefonu normal çalışma
konumunda kullanmanız önerilir (ahizesiz
modda kullanmadığınızda veya bir

ahizesiz mod aksesuarıyla birlikte).
• Telefonunuzu aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
• Telefonunuza özen gösterin. Herhangi bir yalnış

kullanım, Uluslararası Garanti'yi geçersiz
kılacaktır.

• Telefonu herhangi bir sıvıya batırmayın;
telefonunuz nemlenmişse kapatın, pilini çıkarın
ve tekrar kullanmadan önce telefonu ve pili
24 saat kurumaya bırakın.

• Telefonu temizlemek için, yumuşak bir bezle
silin.

• Aramak ve aranmak aynı miktarda pil enerjisi
tüketir. Ancak aynı yerde tutulduğu sürece, cep
telefonu boş ekrandayken daha az enerji tüketir.

telefonunuz gün
şebekeye iletm
Gerekmedikçe 
kaçınmanın yanı s
süreye ayarlama
kullanımına ve be
yönelik pil gücünü

Pil bilgisi
• Telefonunuz şarj e
• Yalnızca belirtilen 
• Yakmayın.
• Pili deforme etmey
• Metal nesnelerin (

bağlantılarına kıs
vermeyin.

• Aşırı sıcaklığa (>6
kostik ortamlara m

Diğer 
telefonunuz
tehlikeli 
telefonunuz

kılacağı için, yaln
aksesuarlar kullan
kullanımı, bir patlam
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ormu
a veya uzun süre güneşe maruz
(örn. bir pencerenin veya arabanın
sında), özellikle de metal bir yüzeye
nuzun kapağının sıcaklığı artabilir.
larda telefonunuzu açarken çok
yrıca 40° C'nin üzerinde veya 5°

sıcaklığa sahip bir ortamda
çının.

mı
aj materyallerinin, tükenmiş pillerin
 telefonların atılmasına ilişkin yerel
meleri izlemeyi unutmayın ve
bu nesnelerin geri dönüşümünü

e ambalaj materyallerini, geri
ihai atıklarınızın uygun bir şekilde
i teşvik etmek için tasarlanan

lerle işaretlemiştir.
Hasar görmüş parçaların kalifiye bir teknisyen
tarafından derhal ve gerçek Philips yedek parçalarla
değiştirildiğinden emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız
Araştırmalar, araba sürerken telefonda
konuşmanın konsantrasyonunuzu
düşürdüğünü ispatlamıştır, bu da tehlikeli
bir durum olabilir. Aşağıdaki ilkelere bağlı
kalın:

• Bütün dikkatinizi araba sürmeye verin. Telefonu
kullanmadan önce yolun kenarına çekin ve park
edin.

• Araba sürmekte olduğunuz ve GSM telefonunuzu
kullandığınız ülkenin yerel düzenlemelerine
saygı gösterin.

• Telefonunuzu araçta kullanmak istiyorsanız, bu
amaçla tasarlanan ahizesiz araba kitini takın.

• Telefonunuzun ve araba kitinin harhangi bir hava
yastığını veya arabanızda bulunan diğer güvenlik
cihazlarını engellemediğinden emin olun.

Gelen aramaları göstermek için bir aracın farını
veya kornasını çalıştıran bir alarm sisteminin
kullanımı, bazı ülkelerdeki karayollarında yasaktır.
Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 N
Sıcak havalard
kaldıktan sonra 
ön camının arka
sahipse, telefonu
Bu gibi durum
dikkatli olun, a
C’nin altında 
kullanmaktan ka

Çevre bakı
Ambal
ve eski
düzenle
lütfen 

teşvik edin.
Philips, pili v
dönüşümü ve n
imha edilmesin
standart sembol



malzeme geri kazanılabilir
lastiğin türünü de tanımlar).
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Ürününüzün atılması
Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenlerle üretilmiş olup bunlar geri
dönüşüme tabi tutulabilir ve yeniden
kullanılabilir. 
Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp
tenekesi sembolünün bir üründe
bulunması, o ürünün 2002/96/EC sayılı
Avrupa Talimatı kapsamında olduğu
anlamına gelir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerle
ilgili yerel bağımsız toplama sisteminiz
hakkında bilgi edinin. 
Lütfen yerel kurallarınıza uygun
hareket edin ve eski ürünlerinizi normal
ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski
ürününüzün doğru şekilde atılması,
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olacaktır.
Etiketli ambalaj malzemesi geri
kazanılabilir.
Birleşik ulusal ambalaj geri kazanımı
ve geri dönüşüm sistemine mali
yardımda bulunulmuştur.

Plastik 
(ayrıca p
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nmaya çalışın (özellikle yurt
p telefonunuzun harici anteni varsa
adığını kontrol edin veya yardım/

 operatörünüzle temasa geçin.
 basıldığında yanıt vermiyor 
anıt veriyor)
k sıcaklıklarda daha yavaş yanıt

maldir ve telefonun çalışmasını
onu daha sıcak bir yere götürün ve
 Diğer durumlarda lütfen telefon
masa geçin.
sınıyor
in tasarlanmamış bir şarj aleti
bilirsiniz. Daima telefonunuzla

Orijinal Philips Aksesuarlarını
 emin olun.
elen aramaların telefon 

göstermiyor
keye ve aboneliğe bağlıdır. Şebeke
umarasını göndermezse, telefonda
unun yerine Gizli no görüntülenir.
tılı bilgi için operatörünüzle temasa
Sorun giderme
Telefon açılmıyor
Pili çıkarın/yeniden takın. Ardından telefonu pil
simgesi hareket etmeyi durdurana kadar şarj edin.
Cep telefonunu şarj aletinden çıkarın ve açmayı
deneyin.
Telefonu açtığınızda ekranda BLOKE 
görüntüleniyor
Birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş fakat PIN
kodunu veya bloke açma kodunu (PUK)
bulamamıştır. Servis sağlayıcınızla temas kurun.
Ekranda IMSI başarısız mesajı 
görüntüleniyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle
temasa geçin.
Telefonunuz boş ekrana dönmüyor
Aramayı bitirme tuşuna uzun süre basın veya
telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru
takıldığından emin olun ve yeniden açın.
Şebeke sembolü görüntülenmiyor
Şebeke bağlantısı yoktur. Radyo dalgalarının
ulaşamadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek
binaların arasında) veya şebeke kapsama alanının
dışındasınızdır. Başka bir yerden deneyin, şebekeye

yeniden bağla
dışındayken), ce
yerinde olup olm
bilgi için şebeke
Ekran, tuşlara
(veya yavaş y
Ekran çok düşü
verir. Bu nor
etkilemez. Telef
tekrar deneyin.
sağlayıcınızla te
Piliniz aşırı ı
Telefonunuz iç
kullanıyor ola
birlikte gelen 
kullandığınızdan
Telefonunuz g
numaralarını 
Bu özellik şebe
arayan kişinin n
Arama 1 veya b
Bu konuda ayrın
geçin.



Metin mesajları gönderemiyorsunuz Ekranda SIM başarısız mesajı 

onuma takılı olup olmadığını
devam ediyorsa, SIM kartınız
ilir. Operatörünüzle temasa

lliği kullanmaya 
 telefonunda, 
mesajı görüntüleniyor
ekeye bağlıdır. Bu nedenle
eya aboneliğiniz bu özellikleri
llanılabilirler. Bu konuda
eratörünüzle temasa geçin.
TINIZI TAKIN mesajı 

onuma takılı olup olmadığını
devam ediyorsa, SIM kartınız
ilir. Operatörünüzle temasa

tonomisi kullanım 
tilenden daha az 

ızla (örn. zil sesi seviyesi,
ve kullandığınız özelliklerle

onomiyi artırmak için
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Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine
izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin
numarasını girip girmediğinizi kontrol edin veya bu
konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa
geçin.
JPEG resimlerini alamıyor ve/veya 
saklayamıyorsunuz
Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru
dosya formatına sahip değilse, cep telefonunuz
tarafından kabul edilmeyebilir.
Bazı aramaları kaçırdığınızı 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Pil şarj olurken pil simgesinde hiç çubuk 
görünmüyor veya simgenin dış çizgileri 
yanıp sönüyor
Pili yalnızca sıcaklığın 0°C’nin altında (32°F) veya
50°C’nin üzerinde (113°F) olmadığı bir ortamda
şarj edin.
Diğer durumlarda lütfen telefon sağlayıcınızla
temasa geçin.

görüntüleniyor
SIM kartın doğru k
kontrol edin. Sorun 
hasar görmüş olab
geçin.
Menüdeki bir öze
çalıştığınızda cep
KULLANILAMAZ 
Bazı özellikler şeb
yalnızca şebekeniz v
desteklediğinde ku
ayrıntılı bilgi için op
Ekranda SIM KAR
görüntüleniyor
SIM kartın doğru k
kontrol edin. Sorun 
hasar görmüş olab
geçin.
Telefonunuzun o
kılavuzunda belir
görünüyor
Otonomi, ayarların
aydınlatma süresi) 
bağlantılıdır. Ot
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kullanmadığınız özellikleri mümkün olduğunca
devre dışı bırakmalısınız.
Telefonunuz arabanızda iyi çalışmıyor
Arabalarda telefonun performansını etkileyebilen
elektronik manyetik dalgaları emen birçok metal
parça bulunur. Dış bir anten sağlaması için araba
kiti kullanılabilir, böylece kulaklık kullanmadan
telefon aramaları yapabilir ve kabul edebilirsiniz.

Sürüş sırasında telefon kullanma izninizin olup
olmadığı hakkında yerel sorumlulardan bilgi alın.

Telefonunuz şarj olmuyor
Piliniz tamamen boşsa, pil simgesi ekranda
belirmeden önce, ön şarj işlemi birkaç dakika (bazı
durumlarda 5 dakikaya kadar) sürebilir.
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Orijinal Philips 
Aksesuarları

Pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep
telefonunuzun standart ambalajı içine dahil
edilmiştir. Diğer aksesuarlar ayrı olarak temin
edilebilir veya satışa sunulabilir. Bu nedenle
ambalaj içeriği değişiklik gösterebilir.

Philips cep telefonunuzun performansını
maksimuma taşımak ve garanti kapsamı dışında
kalmamak için her zaman telefonunuzla
kullanılmak üzere tasarlanmış Orijinal Philips
Aksesuarlarını satın alın. Yetkisiz aksesuar
kullanımı sonucunda ortaya çıkabilcek hasarların
hiçbirinden Philips Consumer Electronics
sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı
Pilinizi herhangi bir AC prizi yoluyla şarj etmenizi
sağlar. Çantada veya el çantasında taşınabilecek
boyuttadır.

Taşıma çantası
Telefonunuzu kesik ve çizilmelere karşı korur.

Veri bağlantı kiti
Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı
sağlar. USB kablosu telefonunuz ve bilgisayarınız
arasında hızlı veri alışverişine olanak tanır. Mevcut
yazılım resim ve melodi indirmenize ve kişileriniz
ile randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.
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Ticari marka bildirimi
T9 ®, Tegic Communications Inc.'in
ticari markasıdır.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



 Soğurma Oranı Bilgisi

isi
URUMUNA YÖNELİK 
R.
nımlanan radyo frekansı (RF)
ir. Bu tavsiyeler, yaşa ve sağlık
yını tahmin eden International

yonlaştırmayan Radyasyondan
(IEEE-Elektrik ve Elektronik

-Özgül Soğurma Oranı) olarak
na yönelik ICNIRP'nin tavsiye
ma 2,0W/kg ve bir gram doku

viyesinde iletim yapan bir cep
mış en yüksek güç seviyesinde
i genellikle maksimum SAR
 gereken gücü kullanmak üzere
 antenine ne kadar yakınsanız,

R seviyeleri arasında farklar
etten korunma standartlarını
76 Özgül

Özgül Soğurma Oranı Bilg
Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA D
ULUSLARARASI TAVSİYELERE UYGUNDU

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlarla ta
enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmişt
durumuna bakılmaksızın tüm insanların korunması için önemli bir güvenlik pa
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Uluslararası İ
Koruma Komitesi) ve Institute of Electrical and Electronics Engineers 
Mühendisleri Enstitüsü) tarafından belirlenmiştir.
Cep telefonlarına yönelik maruziyet tavsiyeleri, Specific Absorption Rate (SAR
bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları
ettiği SAR sınırı IEEE Std 1528'e göre baş için on gram doku üzerinde ortala
üzerine ortalama 1,6W/kg'dir.
SAR testleri, tüm test edilen frekans bantlarında onaylanmış en yüksek güç se
telefonu, önerilen çalışma konumlarında kullanılarak yapılmıştır. SAR onaylan
belirlense de, cep telefonunun çalışırken ulaştığı gerçek SAR seviyeler
seviyesinin altındadır. Bunun nedeni telefonun, yalnızca şebekeye ulaşmak için
çoklu güç seviyelerinde çalışmak için tasarlanmasıdır. Genelde, baz istasyonu
güç çıkışı o kadar düşük olur. 
Telefonların ve konumlarının farklı olmasına bağlı olarak, telefonların SA
olabilir; ancak tüm telefonlar uluslararası radyo dalgalarına maruziy
karşılamaktadır. 
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elefon için en yüksek SAR değeri

üresinin azaltılması veya kulaklık
tan uzaklaştırmaktır.
Özgül Soğurma Oranı Bilgisi

Standartlara uyumu test edildiğinde bu Philips Xenium 9@9h modeli t
ICNIRP için 0,944 W/kg olmuştur. 
Radyo dalgalarına maruziyeti sınırlamak için, cep telefonunun arama s
kullanılması önerilir. Bu uyarıların amacı, cep telefonunu baştan ve vücut



Tespit Edilirse Philips Buna Karşılık Ne

apsamı içinde, Philips veya
ps servis temsilcisi, materyal
urlu olan Ürünü, parçalar veya
ret talep etmeksizin kendi
larak yenisi ile değiştirecek ya
narılmış parçalarla tamir edip
ye çalışır durumda teslim
s kusurlu parçaları, modülleri
lıkoyacaktır.

eğiştirilen Ürün, onarım veya
inden itibaren orijinal garanti
li olacak şekilde veya doksan
ca (hangisi daha uzun ise), bu
 korunacaktır. Philips’in kendi
belirleyeceği onarım veya

i başvurabileceğiniz tek çözüm

nti Tarafından Kapsanmayan
dir?

inin kapsamadığı durumlar:

talı kullanıma, kazaya, nakliye
ya başka bir fiziksel hasara,
uruluma, anormal çalıştırma
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Sınırlı garanti
1. Bu Sınırlı Garanti Neleri Kapsar?

Philips; orijinal Philips satış ambalajında temin
edilen bu Philips cep telefonunun ve tüm
aksesuarlarının (“Ürün”), çalıştırma
talimatlarına uygun olarak aşağıdaki şartlar ve
koşullar ile uyumlu şekilde kullanılmaları
halinde; materyalinde, tasarımında ve
işçiliğinde kusur barındırmadığını orijinal
parakende alıcısına (“Tüketici” veya “Siz”)
garanti eder. Bu sınırlı garanti yalnızca satın
alım işleminin gerçekleştiği asıl ülkede
kullanılan Ürün Tüketicilerini kapsar. Bu
sınırlı garanti yalnızca Philips'in ürün satışına
izin verdiği ülkeler için geçerlidir.

2. Bu Sınırlı Garantinin Süresi Ne Kadardır?

Ürünün sınırlı garantisi, Ürünün satışını
kanıtlayan geçerli belgesi ile satın alınma
tarihinden itibaren BİR (1) YIL süresince
geçerlidir. Philips şarj edilebilir pilin sınırlı
garantisi, satın alım tarihinden itibaren altı (6)
aydır.

3. Sınırlı Garanti Kapsamı Süresi İçinde Ürün
Materyalinde ve İşçiliğinde Kusur Olduğu

Yapacaktır?

Sınır garanti k
yetkili bir Phili
bakımından kus
işçilik için üc
kararına bağlı o
da yeni veya o
ürünü tüketici
edecektir. Philip
veya ekipmanı a

Onarılan veya d
değiştirme tarih
süresiyle denge
(90) gün boyun
sınırlı garanti ile
kararına göre 
değişiklik tercih
yoludur.

4. Bu Sınırlı Gara
Durumlar Neler

Bu sınırlı garant

a) Ürünün; ha
hasarına ve
uygunsuz k
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 satın almayı kanıtlayan geçerli bir
olmaksızın iade edilmesi veya
n değiştirilmiş veya okunamaz
a bulunması.

l yıpranma, aşınma veya Mücbir

visinden Nasıl Yararlanılır?

Philips'in yetkili bir servis
ine teslim edin. En yakın yetkili
merkezinin konumunu öğrenmek
el Philips ofisine başvurun.
rt Ürün Philips'e teslim edilmeden
ıkarılmalıdır. Philips SIM kartın
i hasardan, SIM kartın
asından veya SIM kart içinde

n verinin kaybolmasından sorumlu
az.
bu sınırlı garanti tarafından

mayan bir hasara sahipse veya bu
garanti burada açıklanan şart ve
r neticesinde geçerliliğini
şse, Tüketici Ürünün tamiri veya
ilmesinin yanında Ürünün tamir
ine veya değiştirilmesine ilişikin
erler için ödeme yapmak zorunda
tır.
koşullarına, ihmale, su baskınına, yangına,
su veya sıvı sızıntılarına maruz kalması
veya

b) Ürünün Philips tarafından
yetkilendirilmemiş herhangi bir kişi
tarafından tamir edilmesine, tadilatına
veya modifikasyonuna bağlı olarak hasar
görmesi veya

c) Sinyal koşulları, şebeke emniyeti veya
anten sistemlerinden dolayı ses alma
sorunlarının veya işlevsel sorunların
ortaya çıkması veya

d) Philips tarafından üretilmeyen ürün veya
aksesuarlarla birlikte kullanılmasından
dolayı Üründe kusur veya hasar meydana
gelmesi veya 

e) Üründeki garanti/kalite etiketlerinin, ürün
seri numarası veya elektronik seri
numarasanın çıkarılması,değiştirilmesi
veya okunamaz hale gelmesi veya 

f) Ürünün orijinal satış ülkesi dışında satın
alınması, kullanılması, servise verilmesi
veya tamir edilmesi için orijinal satış
ülkesinin dışına çıkarılması veya ticari ya
da kurumsal amaçlar (kiralama için
kullanılan Ürünler de dahil ancak bununla
sınırlı olmamak üzere) için kullanılması
veya 

g) Ürünün
belge 
belgeni
durumd

h) Norma
Sebep.

5. Garanti Ser

a) Ürünü 
merkez
servis 
için yer

b) SIM ka
önce ç
göreceğ
kaybolm
saklana
tutulam

c) Ürün 
kapsan
sınırlı 
koşulla
yitirmi
değiştir
edilmes
tüm gid
kalacak



d) ÖNEMLİ – Ürünü, satın alma merkezini, SORUMLULUĞU ÜRÜN İÇİN ÖDENEN
İYATINI AŞAMAZ.

 HASARLARIN ORTAYA
SILIĞI DAHA ÖNCEDEN
LDİRİLMİŞ OLSA BİLE,
IN ALINMASINDAN VEYA
SINDAN DOĞAN CEZA
 ÖZEL, TESADÜFİ VEYA
ASARLARDAN (KULLANIM
N KAYBI, TİCARİ KAYIP, İŞ
IN KAYBI, ÜRÜN VE
EĞİŞİKLİĞİ GİDERLERİ,
 İYİ NİYET VEYA İTİBAR
 KAYBI VEYA ÜÇÜNCÜ
ERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER

 DAHİL ANCAK BUNLARLA
MAK ÜZERE) YASALARIN

 ÖLÇÜDE, HİÇBİR ŞEKİLDE
UMLU TUTULAMAZ. BU
R HERHANGİ BİR SINIRLI
EMEL AMACINA BAĞLI
GEÇERLİDİR.

ti, Tüketici ve Philips arasında
ile ilgili olarak geçerli olan tek
u sınırlı garantiyle ilgili olarak
a sözlü, yazılı veya diğer
diğer ön anlaşmaların hepsinin
bir nakliyeci, satıcı, temsilci,
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satın alma tarihini, Ürün modelini ve Ürün
seri numarasını açıkça tanımlayan, geçerli
bir satın alma kanıtı eşliğinde teslim
etmeniz şarttır.

6. Diğer Sınırlamalar: Tüm Sözleşme Bu
Garantiden Oluşmaktadır.

PHILIPS; YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK
GARANTİLER VE KANUN TARAFINDAN
KAZANILAN VE KARŞILIKLI ANLAŞMA
YOLUYLA DEĞİŞİTİRİLİP GEÇERSİZ
SAYILAMAYAN GARANTİLER DIŞINDA,
İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜK OLSUN (YASA,
KANUN ÇALIŞMASI VEYA BAŞKA
YOLLARLA) HERHANGİ BİR GARANTİ
İMASINDA BULUNMAZ VE ÖZELLİKLE
HER TÜRLÜ ORTALAMA KALİTE
GARANTİSİNDEN VE BELİRLİ BİR
AMACA HİZMET GARANTİSİNDEN
FERAGAT EDER.
HASAR TÜRÜNDEN, HASARIN
SEBEBİNDEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN
TALEBİN BİÇİMİNDEN (SÖZLEŞME VEYA
MADDE YOLUYLA) BAĞIMSIZ OLARAK,
ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA
KULLANILMASINDAN DOĞAN TÜM
HASARLAR İÇİN PHILIPS'İN

SATIN ALMA F

BU TÜRDEKİ
ÇIKMA OLA
PHILIPS'E Bİ
ÜRÜNÜN SAT
KULLANILMA
GEREKTİREN,
SONUÇSAL H
KAYBI, ZAMA
FIRSATLARIN
HİZMET D
YATIRIMLAR,
KAYBI, VERİ
PARTİLERCE G
İDDİALAR DA
SINIRLI OLMA
İZİN VERDİĞİ
PHILIPS SOR
SINIRLAMALA
ÇÖZÜMÜN T
OLMAKSIZIN 

Bu sınırlı garan
bu mobil Ürün 
anlaşmadır ve b
taraflar arasınd
yollarla varılan 
üstündedir. Hiç
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bayi, çalışan veya Philips çalışanı, bu sınırlı
garanti üzerinde değişiklik yapmaya yetkili
değildir ve siz de bu tür bir ifadeye
güvenmemelisiniz.

Bu sınırlı garanti, ulusal kanun tarafından
yürürlüğe konan herhangi bir Tüketici hakları
bildirgesini etkilemez.
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