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

) tuşuna uzun basõn.

Telefon numarasõnõ girin ve
L Seçenekler tuşuna
basõn, No.yu kaydet seçin.

Tuş takõmõ ile numarayõ
girin ve aramak için (
tuşuna basõn.
) tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda
( tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda
) tuşun basõn.
Arama sõrasõnda gezinme
tuşunu kullanarak +/-'ye basõn.
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Telefonunuzu keşfedin

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

kõlavuzu ile ürün ara
yürürlükteki yasalar
sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�

Alfanümerik
tuş takõmõ

Ana ekran

Alma tuşu

Aramayõ bitirme,
iptal ve açma/
kapatma tuşu

Telefonun 
arkasõ: 
Hoparlör & 
kamera lensi

Sol fonksiyon 
tuşu

Sağ fonksiyon tuşu

Mikrofonlu 
kulaklõk takõmõ/
şarj cihazõ 
konektörü Kalem

Orta tuş

Navigasyon
 tuşu

Telefonu açma
Açõk/Kapalõ
Telefon 
Rehberine 
Numara 
Kaydetme
Arama yapma

Aramayõ bitirme
Arama 
cevaplama
Aramayõ 
reddetme
Konuşma sesini 
ayarlama
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uşlarõ
gramlanabilir tuşlar L ve R
 yapõlan işlemler de dahil olmak
õn üst tarafõnda yer alan ve ekranda

neği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla
lar mevcut içeriğe bağlõ olarak

ranõn altõnda 4 adet sabit simge
 adlarõ şöyledir (soldan sağa): Ana
ajõ, Rehber ve Ekran tuşlarõ.

itörüne girmek için SMS Mesajõ
okunun. 
ne girmek için Rehber simgesine

çmak için ekran tuşlarõ simgesine
bu tuşlarõn üstüne dokunarak sayõ
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Fonksiyon t
Sol ve sağ pro
arama sõrasõnda
üzere tuş takõmõn
adõ beliren seçe
ilgili fonksiyon
değişir.

Simgeler
Dokunmatik ek
bulunur, bunlarõn
Ekran, SMS Mes
SMS mesaj ed
simgesine  d
Rehber menüsü

 dokunun.
Ekran tuşlarõnõ a

 dokunun, 
girebilirsiniz.

Toplantõ 
moduna geçiş

Boş moddayken 0 tuşuna
uzun basõn.

Rehber'e girin Boş moddayken - tuşuna
basõn.

Çift SIM 
menüsüne erişim

Boş modda iken + tuşuna
basõn.

SMS editörüne 
erişim

Boş moddayken > tuşuna
basõn.

Hõzlõ Arama'ya 
erişim

Boş moddayken < tuşuna
basõn.

Arama listesi'ne 
erişim

Boş moddayken ( tuşuna
basõn. Arama listesi Cevapsõz
Aramalar'õ, Gelen Aramalar'õ
ve Yapõlan Aramalar'õ
gösterir.

Ana Menü'ye 
erişim

Boş moddayken L Menü
tuşuna basõn.

Önceki menüye 
dönme

R tuşuna basõn.

Boş moda 
hõzlõ dönüş

) tuşuna basõn.



Dokunmatik Ekran Ana Menü

sunulan Ana Menü cep
tli özelliklerine erişmenizi
tablo Ana Menü düzenini

a basarak Ana Menü içine girin,
çinde gezinmek için kullanõcõ
, +, < veya > şeklinde açõklanan
lanõn. Listelerin içinde, seçilen
lere erişmek için L tuşuna
itmek için R Geri seçin. 

er. Servisleri Kamera

sayfa 21 sayfa 25
SMS Multimedya

sayfa 36 sayfa 44
Rehber Ayarlar

sayfa 49 sayfa 53
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Uyarõ! Ürünle birlikte verilen kalem, dokunmatik
ekrana dokunurken kullanabileceğiniz tek araçtõr.
Dokunmatik ekranda başka hiçbir alet
KULLANMAYIN.
Cep telefonunuz, kalem ile seçebileceğiniz bir
dokunmatik ekran özelliğine sahiptir. Bir öğe
seçebilir, yukarõ ve aşağõ hareket edebilir veya aynõ
anda birden fazla öğeyi seçebilirsiniz.

Kalibrasyon
Kalem ile kullanõmda daha yüksek bir hassasiyet
elde etmeniz için ekran kalibrasyonu yapmanõz
tavsiye edilir. Ekranda Kalibrasyon yapõldõ gösterilene
kadar kaleminizle sembolün ortasõna dokunun.

Izgara düzeninde 
telefonunuzun çeşi
sağlar. Yukarõdaki 
özetlemektedir.
Boş modda L tuşun
simgeler ve listeler i
kõlavuzunda yönleri -
gezinme tuşlarõnõ kul
öğe ile ilgili seçenek
basõn, bir düzey geri g

Eğlence Op

sayfa 19
Ajanda

sayfa 30
Arama Bilgisi

sayfa 46
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ce ........................................................... 19
ar ............................................................ 19
rakteristikleri 
e Çin ve Hong Kong için) ................. 20
. Servisleri ........................................ 21
Servisleri .............................................. 21
................................................................. 21
ra .......................................................... 25
 ............................................................. 25

a menüsü ............................................. 26
a ............................................................ 30
 ............................................................... 30
 saati ...................................................... 31
 saati ...................................................... 32
 makinesi ............................................... 32
esi .......................................................... 33
irimi dönüştürücü ............................... 34
atik Aç / Kapat .................................... 34
lik duvarõ .............................................. 34
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çin, pili sol üst köşesinden çekin.

en pili çõkarttõğõnõzda kişisel
bedebilirsiniz.
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Başlarken

1. Başlarken
Ürünümüzü satõn aldõğõnõz için tebrikler, Philips�e
hoşgeldiniz!
Philips�in sunduğu destekten tam olarak
faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/
welcome adresinde kaydedin.

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gereklidir SIM kartta abonelik
bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon
numaralarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz bir
bellek yer alõr (daha fazla bilgi için, bkz. �Rehber�
sayfa 49).

SIM kartõ takma
Yeni SIM kartõnõzõ takmak için aşağõdaki adõmlarõ
izleyin. Arka kapağõ çõkartmadan önce cep
telefonunuzu kapatmayõ unutmayõn.
Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ
çõkartmalõsõnõz. Arka kapağõn üstüne bastõrõn ve
kapağõ aşağõda gösterilen şekilde aşağõ kaydõrõn.

Pili çõkarma
Pili çõkartmak i

Telefon açõkk
ayarlarõnõzõ kay



Başlarken

SIM kartõ yerleştirme Arka kapağõ takma
ya dek kaydõrarak yerine takõn.

dan önce ekran ve kamera
tik filmi çõkartõn.

a
in ) tuşuna uzun basõn.

dirde PIN kodunu girin. PIN
 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu
ya satõcõnõz tarafõndan önceden
bildirilir. PIN kodu hakkõnda
, bkz �Güvenlik� sayfa 57.
kodu girerseniz SIM kartõnõz
 için operatörünüzden PUK
ir.
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SIM karti iki SIM kart yuvasõndan birine takõn. Eğer
sadece bir SIM kartõnõz varsa, SIM 1 yuvasõna
(varsayõlan yuva) takõn. Kartõn kesik ucunun doğru
köşede ve altõn renkli temas yüzünün aşağõ dönük
olduğundan emin olun.

Pili yerine takma
Pili metal konnektörler aşağõ bakacak şekilde
durana kadar yuvasõna kaydõrõn. Daha sonra aşağõ
bastõrarak kilitleyin.

Arka kapağõ durunca

Telefonu kullanma
lensini koruyan plas

Telefonu açm
Telefonu açmak iç
Gerekli olduğu tak
kodu SIM kartõnõzõn
kod operatörünüz ve
yapõlandõrõlõp size 
daha fazla bilgi için
Üç kez yanlõş PIN 
bloke olur. Açmak
kodu almanõz gerek
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j seviyesini gösterir. Şarj sõrasõnda,
areket eder, cep telefonunuzun tam

aşõk 4 saat sürer. Tüm çubuklar sabit
amamen şarj olmuştur. Şarj cihazõnõ
.
nma şekline bağlõ olarak, konuşma
bekleme süresi 1 ay kadar olabilir.
rj olduktan sonra şarj cihazõnõn cep
õ kalmasõ pile zarar vermez. 
patmanõn tel yolu fişten çekmektir,
 erişilebilir bir priz kullanõn.
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Başlarken

Cep telefonunuzu yeni SIM kartõnõz ile ilk kez
açtõğõnõzda, sizden aşağõdakiler istenecektir:

Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarõsõ
Açõk ise pilin şarjõ azaldõğõnda sesli bir uyarõ ile
uyarõlõrsõnõz (bkz. �Ekran� sayfa 54).
Pil ve pil kapağõ yerine takõldõğõnda, telefonu şarj
edebilirsiniz. Şarj bağlantõsõnõ örten koruyucu lastik
kapağõ çekin. Konnektörü gösterilen şekilde takõn.
Daha sonra şarj cihazõnõ prize takõn.

Pil sembolü şar
şarj göstergesi h
şarj olmasõ yakl
olduğunda, pil t
çõkartabilirsiniz
Şebeke ve kulla
süresi 8 saat ve 
Pil tamamen şa
telefonuna takõl
Şarj cihazõnõ ka
bu yüzden kolay

Tarih ayarõ Tarihi ayarlamanõzõ sağlar.
Saati ayarla Saati ayarlamanõzõ sağlar.

Bu iki öğe ile ilgili ayrõntõlar için �Ayarlar�
sayfa 53 bölümüne bakõn.



Başlarken

Hõzlõ tuşlarõ ayarlama
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Sõklõkla kullandõğõnõz özelliklere tuşa uzun süre
basarak erişmek için 2 ile 9 sayõ tuşlarõnõ
yapõlandõrabilirsiniz. Bazõ hõzlõ tuş kõsayollarõ
önceden yapõlandõrõlmõştõr. Daha fazla bilgi için,
bkz �Hõzlõ tuşlar� sayfa 56.

Çift SIM
9@9v cep telefonundaki çift SIM özelliği, bir cep
telefonuna iki farklõ sim kart yükleyebilme fõrsatõ
tanõyor. İki numara/şebeke arasõnda da geçiş
yapabilirsiniz. 
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ece Çin)
ebilirsiniz. IP arama opsiyonunu
p telefonu telefon numarasõnõn
tarafõnõzdan önceden ayarlanmõş
rvis numarasõnõ otomatik olarak

 sonra IP aramasõnõ yapacaktõr.
sõnõ etkinleştirmek için ( tuşuna

plama ve sonlandõrma
nde, arayan kişi numarasõnõ
mişse numarasõ görüntülenebilir.

çili telefon defterinde kayõtlõ ise,
ayan kişinin ismi görüntülenir.
plama: ( tuşuna basõn veya

nden seçin.
detme: ) tuşuna basõn. Eğer
aktifse (bkz. sayfa 47), arama bir
 telesekretere yönlendirilir.
 ) tuşuna basõn veya telefonu

oddayken çalmaz (bkz. sayfa 53).

nõt seçtiyseniz, ) tuşu dõşõndaki
layabilirsiniz (bkz. sayfa 46).
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Arama

2. Arama
Arama yapma

Boş ekrandayken
1. Boş moddayken, tuş takõmõnõ kullanarak telefon

numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz takdirde
düzeltmek için R İptal tuşuna basõn.

2. Arama yapmak için ( tuşuna basõn.
3. Aramayõ bitirmek için ) veya R Bitir

tuşuna basõn.
Uluslar arasõ aramalar için, * tuşuna uzun basarak
uluslar arasõ arama ön eki "+" girin.
Telefon rehberini kullanma
1. Boş moddayken - tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin ve ( tuşuna basõn:

Seçilen numara aranõr. Eğer eğere telefonun
rehberini kullanõyorsanõz ve seçtiğiniz kişiye ait
birden fazla telefon numarasõ varsa, varsayõlan
olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak
seçilecektir. Farklõ bir numara seçmek için, <
veya > tuşlarõna basõn (daha fazla bilgi için bkz.
�Rehber� sayfa 49).

3. Aramayõ bitirmek için ) veya R Bitir
tuşuna basõn.

IP Arama (sad
IP arama�yõ seç
seçtiğinizde, ce
önündeki sizin 
olan IP özel se
ekleyecektir ve
Ayrõca IP arama
uzun basõn.

Arama ceva
Arama geldiği
gizlemeyi seçme
Eğer numara se
numara yerine ar
� Aramayõ ceva

menü seçeneği
� Aramayõ red

Çağrõ yönlendir 
numaraya veya

� Sonlandõrma:
kapatõn.

Telefon Sessiz m

Eğer Her tuşla ya
her tuş ile cevap



Arama

Ahizesiz ara Not defteri
nizi sağlar. Daha sonra bu
hberine kaydedebilir, arayabilir
bilirsiniz.
i diğer seçenekler
ğõdakileri yapabilmek için L
sõn: İsim listesi veya Arama listesi
ilirsiniz, Bitir seçerek aramayõ
olayzõr ayarlarõnõ değiştirebilir,
eya okuyabilir ya da Ajanda

ilir ve yönetebilirsiniz.

 ayarlama
i artõrmak veya azaltmak için +

 en sõk aradõğõnõz veya tercih
marayõ ayarlamanõzõ sağlar.
 birini ekrandaki simge veya
ekilde arayabilirsiniz.
işisi ayarlama
arlar > Hõzlõ erişim seçeneğini
ama menüsüne girin.
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Konfor ve güvenliğiniz için, ahizesiz arama
yaparken özellikle sesi arttõrdõğõnõzda telefonu
kulağõnõzdan uzaklaştõrõn.

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

2. Ahizesiz moda geçmek ve geri dönmek için
( basõn.

Arama sõrasõndaki seçenekler

Arama sõrasõnda aşağõdaki seçeneklere erişmek için
L Seçenekler tuşuna basõn.
Ahizesiz konumu
Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz özelliğini
kullanmanõzõ sağlar.
Sessiz / Sessiz iptal
Telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya
sesini açmanõzõ sağlar, böylelikle karşõ tarafõn sizi
duyup duymamasõnõ belirlersiniz.

Numara kaydetme
numarayõ telefon re
veya mesaj göndere
Arama sõrasõndak
Arama sõrasõnda aşa
Seçenekler tuşuna ba
erişebilir ve bakab
sona erdirebilir, Ek
SMS gönderebilir v
etkinliklerine bakab

Kulaklõk sesini
Arama sõrasõnda, ses
veya - tuşuna basõn.

Hõzlõ arama
Hõzlõ arama özelliği
ettiğiniz dört nu
Bunlardan herhangi
resmi seçerek hõzlõ ş
Bir hõzlõ arama k
1. Ana menüde Ay

seçin, ve Hõzlõ ar
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arasõnõ görüntüleyerek sizi acil
nõna getirebilir. Sonra, direkt olarak
ma yapmak için ( ara fonksiyon
basõn, arama animasyonu
cektir.

 konuşma
MS yoluyla resim göndermenizi
esim albümü içinden seçilebilir veya

tiğiniz bir fotoğraf olabilir.
ekin Menü tuşuna basõn veya Resim
den resmi seçin sonra L Seçenekler
n. Fotoğrafõn adõnõ değiştirebilirsiniz.
umda da, Gönderme biçimi... seçin >

metin eklemek, başka bir resim
a seçenekler menüsüne gitmek için
asõn. 
sõn ve listeden bir kişi seçin. MMS'i
 için Seç tuşuna basõn (daha fazla
kz. �Yeni MMS� sayfa 36).
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2. L Ayar tuşuna basõn. Rehberdeki bir ismi
seçin ve Resim albümü'nden bir resim seçin. Her
küçük resim için aynõ şekilde devam edin.

Bir hõzlõ arama kişisini arama
Arama yapmak için boş modda < tuşuna basõn, Hõzlõ
arama menüsüne gidin, dilediğiniz küçük resmi
seçerek ( tuşuna basõn. 
Küçük resmi yeniden yapõlandõrmak için, seçin ve
L Seçenekler tuşuna basarak isim ve /veya resim
Değiştir seçin.

Acil durum aramasõ yapma
Her zaman acil arama yapabilirsiniz, cep
telefonunun ağa kaydedilip edilmediği önemli
değildir. 
1. Boş moddayken, acil arama numarasõnõ girin

(arayan kişinin ülkesinde belli bir numaradõr).
2.  ( basõn.

Acil aramanõn arama kaydõnda saklanmayacağõnõ
unutmayõn. 

3. Alternatif olarak, cep telefonunu açtõktan ve
PIN numarasõnõ girdikten sonra, acil arama
ekranõna gitmek içinR SOS tuşuna basõn.
Eğer SIM kartõ yoksa R SOS tuşuna basmak

arama num
arama ekra
bir acil ara
tuşuna 
görüntülene

MMS Foto
Bu özellik M
sağlar. Resim R
kamera ile çek
1. Fotoğrafõ ç

Albümü için
tuşuna basõ
Her iki dur
MMS.

2. Ses veya 
seçmek vey
+/- tuşuna b

3. Gönder'e ba
göndermek
bilgi için b



Arama

Birden fazla arama

ak için, Çağrõ yönlendir sesli
 dõşõ olmalõ (bkz sayfa 47) ve

n olmalõdõr (bkz sayfa 46).

 cevaplama
en ve bir arama beklemedeyken
labilirsiniz. Bunu yapmak için,
ini sona erdirmeli ya da yeni
ransa dahil etmelisiniz.

mayõ reddetmek için.

enekler listesini açmak için.
vcut aramayõ bitirmek için Bitir
ebilir, sonra gelen aramayõ
aplayabilirsiniz.

•

mayõ reddetmek için.

enekler listesini açmak için.
len aramayõ cevaplamak için
ul et seçebilir veya mevcut

mayõ sona erdirerek gelen
mayõ cevaplamak için Bitir
ebilirsiniz.
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İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans
arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize
bağlõdõr.
İkinci aramayõ yapma
Aktif arama sõrasõnda veya bir aramayõ beklemeye
aldõğõnõzda ikinci bir arama yapabilirsiniz.
Telefondayken, bir numara arayõn (veya telefon
defterinden bir kişi seçin) ve ( tuşuna basõn. İlk
arama beklemeye alõnõr (numara ekranõn altõnda
gösterilir) ve ikinci numara aranõr. Daha sonra L
Seçenekler tuşuna basarak aşağõdaki seçeneklere
erişebilirsiniz:
� Aramalar arasõnda geçiş için Aramayõ değiştir.
� Aktarõlõyor iki aramayõ bağlamak için. Aktarma

tamamlandõğõnda sizin bağlantõnõz kesilir.
� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için.
İkinci aramayõ cevaplama
Bir görüşme esnasõnda ikinci bir arama gelirse,
telefon bip sesi çõkartõr ve ekranda Arama bekletme
görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

İkinci aramayõ alm
aramalar için devre
Arama bekletme etki

Üçüncü aramayõ
Bir görüşme yapark
üçüncü bir arama a
ya aramalardan bir
gelen aramayõ konfe

( tuşuna 
basõn

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).

)• tuşuna 
basõn

Ara

L 
Seçenekler 
tuşuna basõn

Seç
Me
seç
cev

)• tuşuna 
basõn • •

Ara

L 
Seçenekler 
tuşuna basõn

Seç
Ge
Kab
ara
ara
seç
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Bu hizmet iki geçerli iletişimle sõnõrlõdõr (bir aktif
bir bekletme).

Konferans arama
Aboneliğe bağlõdõr.
Konferans arama birden fazla arama yapõlarak veya
birden fazla gelen arama cevaplanarak
aktifleştirilir. Aynõ anda beş kişiye kadar görüşme
yapabilmenizi sağlar. 
1. Önce ilk aramanõzõ yapõn, sonra ikincisini (bkz

yukarõsõ).
2. Seçenekler tuşuna basõn ve Konferans'õ seçin. Beş

kişide bağlanana kadar aynõ işlemi tekrarlayõn. 
3. Konferans katõlõmcõlarõndan birini çõkartmak

için Katõlõmcõyõ çõkar veya sadece bu kişi ile özel
görüşme yapmak için Özel arama seçin
(diğerleri beklemeye alõnõr).

4. Herkesi aynõ anda kapatmak için ) tuşuna
basõn.

Eğer konferans arama sõrasõnda yeni bir arama
gelirse ve beşten az katõlõmcõ varsa, bu yeni aramayõ
kabul ederek arayan kişiyi Konferans aramaya dahil
edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa
aramayõ cevaplayabilir ancak konferansa dahil
edemezsiniz).



Metin Girişi

Nasõl kullanõlõr?
 harfler ve semboller aşağõdaki

üğü nasõl yazõlõr
 tuşlarõna basõn. Ekranda

e görüntülenir: Sarõ.
 veya L tuşuna basõn ve Sarõ

ak Sarõ kelimesinin seçimini

girmek için.
 kelimelerin listesinde gezinmek

iz kelimeyi girin ve bir boşluk

için kõsa, tüm metni silmek için
õn.
küçük harf değiştirmek için:
, küçük harf veya BÜYÜK
in.

sini açmak ve metin düzenleme
eğiştirmek için uzun basõn.
 modu açmak için kõsa basõn.
dunu T9® modundan temel metin
duna değiştirmek için uzun basõn.
tablosunu açmak için kõsa basõn.
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3. Metin Girişi
Cep telefonunuz birden fazla metin giriş modunu
destekler, bunlardan bazõlarõ El Yazõsõ, Pinyin,
Standart, İngilizce, Nümerik ve Simge girişleridir. 

El yazõsõ tanõma modu, ekran tuşlarõ giriş modu ve
tuş takõmõ giriş modu arasõnda geçiş
yapabilirsiniz. El yazõsõ tanõma moduna girmek
için  tuşuna dokunun. Ekran tuşlarõ giriş
modu için  tuşuna dokunun. Tuş takõmõ giriş
modu için  tuşuna dokunun.

T9® metin girişi
T9® Akõllõ Metin Girişi cep
telefonlarõnda metin girişi yapmak için
akõllõ bir giriş yöntemidir. Basmõş
olduğunuz tuşlara göre yazmak
istediğiniz kelime için tahminler

sağlayarak metin girişini hõzlandõrõr. Kelimeyi
oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basõn
ve T9® bastõğõnõz harflere dayanarak size bir kelime
önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa,
listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanõr. +/-
veya L tuşlarõna basarak listede gezinin ve
kelimeyi eklemek için > tuşuna basõn.

Her tuş ile gösterilen
şekildedir:

Örnek: "sarõ" sözc
1. 7 2 7 4

listedeki ilk kelim
2. Kaydõrmak için +

seçin.
3. > tuşuna basar

onaylayõn.

Tegic Euro. Pat. 
Baþ. 0842463

2 - 9 Harfleri 
L veya
+ / -

Önerilen
için.

1 veya > Seçtiğin
bõrakõn.

R Silmek 
uzun bas

0 Büyük 
Standart
harfler iç

# Dil liste
dilini d
Nümerik

* Giriş mo
giriş mo
Sembol 
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Uzun basõş

. , @ / : ; " � ! ¡ ? ¿ 
 % < > ( ) & £ $ ¥ 1

ä å æ ç 2

è ∆ Φ 3

 ì 4

5

 ò ö 6

β Π Θ Σ 7

ù 8

 ø Ω Ξ Ψ 9

küçük harf
ek için: Standart,
rf veya BÜYÜK
in.

0
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Dil
Mesaj yazarken giriş dilini değiştirebilirsiniz. L
OK tuşuna basõn ve seçenekler listesinden giriş
dilini seçin. Kullanõlabilir diller telefonu satõn
aldõğõnõz ülkeye bağlõdõr.

Temel metin girişi
T9® ile temel metin giriş arasõnda geçiş yapmak için
* uzu basõn. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak
için tuşlara birden fazla basõlmasõnõ gerektirir: "s"
harfi 7 tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu
yüzden "s" girmek için dört kez basmanõz gerekir.
R İptal tuşuna kõsa basmak bir karakter siler, uzun
basõldõğõnda metnin tamamõ silinir. 
Örnek: "sarõ" sözcüğü nasõl yazõlõr
4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3,
3 (DEF) basõn. Mesajõ tamamladõğõnõzda L
Tamam'a basõn ve bir sonraki adõma geçin.
Harfler, sayõlar ve semboller her tuşun üzerinde
aşağõdaki şekilde yer alõr.

Kõsa basõş

1 boşluk 1
# + - * =

2 a b c 2 à 

3 d e f 3 é 

4 g h i 4 Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ

7 p q r s 7 

8 t u v 8 ü 

9 w x y z 9

0 Büyük 
değiştirm
küçük ha
harfler iç



Metin Girişi

 tuşuna uzun bastõğõnõzda metin bölümünde,
er alan tüm içerik silinecektir.
e sayõ giriş modu için 

kten sonra, L Tamam'a
klere ulaşabilirsiniz:
çerek mesajõ gönderebilirsiniz.
en fazla alõcõ seçerek mesajõ

 ses dosyasõ ekleyebilirsiniz.
ze resim ekler.
tni taslak olarak kaydeder.
düzenleme sõrasõnda diller

bilirsiniz.
Çince karakterler, İngilizce

ve sayõlar için el yazõsõ tanõma
dir.
rişi
aleminizle dokunmatik ekrana

 giriş alanõnda göreceksiniz.
 karakter görmek için,  veya
erine basõn. Giriş satõrõndaki
ni seçerek giriş alanõna
üzerine dokunun.
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El yazõsõ tanõma
El yazõsõ tanõma modunda Çince karakterler,
İngilizce karakterler, sayõlar, simgeler (noktalama
işaretleri dahil) girebilirsiniz.
1. Ekran tuşlarõndaki  simgesine dokunun.
2. El yazõsõ tanõma moduna ulaşmak için

dokunmatik ekranõn sağ üst köşesindeki 
tuşuna dokunun. 

3. Metni kaleminizle yazõn. Sistem el yazõnõzõ
otomatik olarak tanõyacak ve algõlanan sonucu
giriş bölümünde, gösterilen karakter adaylarõ ile
birlikte görüntüleyecektir. 

4. Algõlanan sonuç dilediğiniz karaktere karşõlõk
gelmiyorsa, aday karakterlerden birini seçin ve
giriş alanõna girmek için buna dokunun. 

5. Metin bölümünde, imlecin solundaki bir
karakteri silmek için  tuşuna basabilirsiniz.

imlecin solunda y
6. Sembol girmek v

üzerine basõn.
7. Yazmayõ bitirdi

basarak şu seçene
� Gönder: Bir alõcõ se
� Çoklu Gönder: Bird

gönderebilirsiniz.
� Ses ekle: Metninize
� Grafik ekle: Metnini
� Taslak olrk kydt: Me
� Giriş dili: Metin 

arasõnda geçiş yapa
Aşağõdaki örnekler 
karakterler, simgeler 
sürecini tarif etmekte
Çince karakter gi
1. Çince karakteri k

yazõn.
2. Algõlanan sonucu
3. Daha fazla Çince

 ekran simgel
adaylardan biri
yerleştirmek için 

# Nümerik modu açmak
için.

Metin 
düzenleme için 
kullanõlan dili 

değiştirir

* Sembol ve noktala
işaretleri modunu açmak
için.

Mod 
değiştirmek 

için: T9 veya 
temel metin 

girişi.
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rõ girişi

n tuşlarõ
İngilizce harf, 10 sayõ ve başka

irsiniz. Ekrandaki harfe veya sayõya
r dokunduğunuz harfi veya sayõyõ
gilizce giriş modunda, ekrandaki 
ne dokunarak büyük-küçük harf
apabilirsiniz.
iriş modu, Çince karakter, İngilizce
e ve sayõ girişi yapmanõz için 3
ptir. İngilizce karakter, Çince
, boşluk ve satõr arasõ giriş şekli El
odundaki ile aynõdõr. Daha fazla

en �El yazõsõ tanõma� sayfa 16
n.

 tuşlarõ (Basit Çince için)
binasyonu yaratmak için ekrandaki
ere dokunun, aday karakterlerin yer
ntülenir.  ve  ekran simgeleri
akter listesinde gezinebilirsiniz.
 karakterler bir satõra sõğmadõğõnda
ekecektir. Sayfalarõ kaydõrmak için
rõna dokunun. Girmek istediğiniz

istesinde gösterilmişse, kaleminizle
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İngilizce karakter girişi
1. Kaleminizle dokunmatik ekrana bir İngilizce

karakter yazõn. Sistem büyük ve küçük harf
ayrõmõ yapabilir. Yazmadan önce büyük-küçük
harf ayarõ yapmanõz gerekli değildir.

2. Algõlanan sonucu giriş alanõnda göreceksiniz.
3. Diğer İngilizce karakterleri görmek için, 

veya  ekran simgesine basõn. Giriş satõrõndaki
adaylardan birini seçerek giriş alanõna
yerleştirmek için üzerine dokunun.

Simge ve sayõ girişi
1. Simge ve sayõ giriş modu için  tuşuna

dokunun. Mesaja geri dönmek için  üzerine
dokunun.

2. Kaleminizle dokunmatik ekrandaki bir simgeye
veya sayõya dokunun.

3. Algõlanan sonucu giriş alanõnda göreceksiniz.
Boşluk Girişi
İmleçten sonraki haneye bir boşluk girmek için 
üzerine dokunun. 

Ekran tuşla

İngilizce ekra
Bu modda 26 
simgeler girebil
dokunun, editö
gösterecektir. İn
veya  üzeri
arasõnda geçiş y
Ekran tuşlarõ g
karakter, simg
sekmeye sahi
karakter, simge
yazõsõ tanõma m
bilgi için lütf
bölümüne bakõ

Pinyin ekran
Bir Pinyin kom
Çince karakterl
aldõğõ liste görü
ile aday kar
Gösterilen aday
bu simgeler ger

 ve  okla
karakter aday l



Metin Girişi

karakterin üzerine dokunarak bunu editörde
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görüntüleyebilirsiniz.
Simge ve sayõ ekran tuşlarõ
Sembol veya sayõ girişi yapmak veya bunu ekranda
görüntülemek için ekrandaki sembol veya sayõ
simgesine dokunun.
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r:

nõ hareket ettirmek ve yumurtalarõ
nme tuşlarõnõ kullanmalõsõnõz. Yõlan
murta yerse, o kadar çok büyür ve o
 kazanõrsõnõz. Yõlan kendine veya
ursa oyunu kaybedersiniz.
r:

Raketi sola veya sağa hareket
ettirmek için.
Topu sola veya sağa atarak oyunu
başlatmak için.
Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak
için (bu süreden sonra boş ekrana
döner ve oyun kaybedilir).

Yõlanõ yukarõ hareket ettirmek için.
Yõlanõ aşağõ hareket ettirmek için.
Yõlanõ sola hareket ettirmek için.
Yõlanõ sağa hareket ettirmek için.
Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak
için (bu süreden sonra boş ekrana
döner ve oyun kaybedilir).
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4. Eğlence

Gregoryen Yõldõz Falõ, Ay Takvimi ve Çin Festivali
sadece Çince menüde mevcuttur (bkz sayfa 20).
Telefonunuzu satõn aldõğõnõz ülkeye bağlõ olarak
telefonunuzda Çince menü olabilir veya
olmayabilir.

Oyunlar
Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunlarõ
gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için
L tuşuna basõn ve Eğlence > Oyunlar seçin.
Duvar Oyunu
Bu oyunun amacõ top ile vurarak tuğlalarõ yok
etmektir. Tüm tuğlalarõ yok ettiğinizde bir sonraki
bölüme geçersiniz.

Kullanõlan tuşla

Yõlan Oyunu
Bu oyunda, yõla
yemek için gezi
ne kadar çok yu
kadar çok puan
duvarlara dokun
Kullanõlan tuşla

4 ve 6

* ve #

0

2 
8

4

6

0



Eğlence

Çin Karakteristikleri (sadece Çin ve Gregoryen Yõldõz Falõ
ir gün için yõldõz falõnõzõ
falõnõza bakmak için, ya
m tarihinizi girmelisiniz. Eğer
nõz, Burç seç menüsünden
kdirde Doğum günü seçin L
um tarihinizi girin. Karşõlõk

emek için L tuşuna basõn.
de, Bugün veya Öbür gün
yõldõz falõna nasõl bakmak
(ikinci durumda L tuşuna

iğiniz tarihi girin).
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Hong Kong için)
Ay Takvimi
Bu menü Gregoryen ve Çin takvimleri arasõndaki
ilişkiyi seçilen Gregoryen tarihini ay takvimi
karşõlõğõnõ göstererek verir.

Bu özellik sadece Gregoryen tarihlerine göre tarih
ve saat girilmesini (örn. Ajanda etkinlikleri)
gerektirir.
Boş ekranda Ay takvimi
Bu seçenek boş ekranda ay takvimini
görüntülemenizi sağlar. Bu seçeneği aktifleştirmek/
devre dõşõ bõrakmak için Açõk veya Kapalõ 'yõ seçin.
Ay Takvimi
Ay Takvimi'ni seçin ve tarih düzenleme penceresine
girmek için L tuşuna basõn. Gerekli olduğu
takdirde ilgili tuşa basarak tarihi değiştirin, sonra
onaylamak için L tuşuna basõn.

Bu menü belirli b
görüntüler. Yõldõz 
burcunuzu ya da doğu
burcunuzu biliyorsa
seçebilirsiniz, aksi ta
tuşuna basõn ve doğ
gelen burcu görüntül
Yõldõz falõ menüsün
seçebilirsiniz, bu 
istediğinize bağlõdõr 
basmadan önce isted
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başlatmak için, WAP > Ana sayfa'yõ

uz şebekeye Ayarlar > Şebeke
nõmladõğõnõz Erişim ayarlarõ ile
yfa 59). Bağlantõ hatasõ durumunda,
ye git� mesajõ görüntülenir: (
eçenekler tuşuna basarak WAP
rişin (bkz sayfa 23).

mu başlattõğõnõzda açõlan ilk WAP
k durumda bu menü öğesi önceden
õr ve sizi operatörünüzün WAP ana
yacaktõr. Bu varsayõlan ana sayfayõ
 bkz �Seçenekler� sayfa 23.

•

• ••
• ••

•

Çevrimiçi sayfalarda
gezinmek için.

a Vurgulanmõş öğeyi seçmek
için.

a Önceki sayfaya dönmek için.

õş 

WAP oturumunu sona
erdirmek için.
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5. Oper. Servisleri

Bu menü operatörünüz tarafõndan sağlanan servis
ve özellikleri içerir. Buna bağlõ olarak, aşağõda
açõklanan menüler aboneliğinize bağlõ olarak farklõ
olabilir veya olmayabilir. Daha fazla detay için
şebeke operatörünüzle görüşün.

Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi
yapmanõzõ veya SMS göndermenizi gerektirebilir.

Oper. Servisleri
Bu menü seçeneği operatöre özel servisler için
ayrõlmõştõr. Bu seçenekler hakkõnda daha fazla bilgi
için lütfen operatörünüzle temasa geçin.

WAP
Bu menü şebekeniz tarafõndan sağlanan haberler, spor,
hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanõlõr.

Eğer telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõşsa, bu
bölümde açõklanan ayarlarõ değiştirmeniz gerekli
değildir. Bazõ operatörler için ayarlar uzaktan
yapõlabilir.

WAP oturumu 
seçin.

Cep telefonun
menüsünde ta
bağlanõr (bkz sa
ekranda �Menü
veya L S
seçeneklerine e
Ana sayfa
Bu, WAP oturu
sitesidir. Bir ço
yapõlandõrõlmõşt
sayfasõna bağla
değiştirmek için

+ veya -•
• • • • • • • •

 L Seç tuşun
basõn
R Geri tuşun
basõn
) tuşuna 
basõn veya 
Seçenekler > Çõk
seçin



Oper. Servisleri

Yer imleri Ayarlar
im için, önce bir WAP bağlantõ
 gerekir.

 birini seçmek, sonra her biri
õnõ tanõmlamak amacõyla.

tüm bağlantõ ayarlarõ seçilen
r.

 sayfa ismini ve adresini
(düzenleme ekranõnõn gelmesi
eye başlayõn).
arlar > Erişim ayarlarõ içinde
veri profillerinden birini
ir (bkz sayfa 59).
tõ çalõştõrõlõrken seçilen profil
lacak şebeke tipini seçmenizi
9).
 Proxy portu seçili profil
AP bağlantõsõ açõlõrken
çidi adresini ve port numarasõnõ
lar.

güvenlik Sertifikalarõ (sonra
tülemek veya silmek için),
ya Geçerli sertifika listelerini
.
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Bu menü sõk kullandõğõnõz WAP sitesi adreslerini,
saklamanõzõ, yeniden adlandõrmanõzõ ve listeden
kolaylõkla erişmenizi sağlar.
Gezinme sõrasõnda L Seçenekler tuşuna basõn,
sonra Yer işaretleri seçin: isim ve URL alanlarõ
gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak
doldurulacaktõr.
Yer işareti ekle seçin ve düzenleme ekranõnõn
gelmesi için yeni ismi girmeye başlayõn. L
Tamam tuşuna basõn, daha sonra URL adresini
girmek için aynõ şekilde devam edin.
Yer İşrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretleri için Sil veya
Düzenle imkanõ sağlar.
URL�ye Git
Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu
seçtiğinizde doğrudan bağlanmanõzõ sağlar (WAP
adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek
için hõzlõ bir yol).
Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez
bağlanõlanlar listede gözükür. Öğelerden birini
seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamõnõ girmeye
gerek olmadan tekrar bağlanmak için L tuşuna
basõn.

WAP sitelerine eriş
profili oluşturmanõz
Profil seç
Mevcut profillerden
için bağlantõ ayarlar

Aşağõda açõklanan 
profil için uygulanõ

Şebeke
� Ana sayfa: Ana

değiştirmek için 
için yeni ismi girm

� Şebeke erişimi, Ay
tanõmladõğõnõz 
seçmenize izin ver

� Taşõyõcõ bir bağlan
tarafõndan kullanõ
sağlar (bkz sayfa 5

� Proxy adresi ve
kullanõlarak W
kullanõlacak ağ ge
tanõmlamanõzõ sağ

� Güvenlik: kurulu 
detaylarõnõ görün
Oturum bilgisi ve
görüntülemek için
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. kut. dolu ise, bir mesaj WAP >
 mesajlarõndan bazõlarõnõ silmeniz
aktõr.

da L Seçenekler tuşuna basarak
işebilirsiniz:

arsayõlan an sayfaya erişim için.
ezilen bir önceki sayfaya geri
önmek için.
ezilen bir sonraki sayfaya gitmek

çin.
ezilmekte olan sayfayõ orijinal

unucusundan yeniden yüklemek
çin.
ezilmekte olan WAP sayfasõnõ ana

ayfa olarak ayarlamak için.
esim albümü içinde görüntülenen
ayfalarõn içinde gömülü resimleri
aydetmek için.

Philips9@9v.book  Page 23  Wednesday, May 7, 2008  4:42 PM
Oper. Servisleri

Tarayõcõ seçenekleri
WAP sayfalarõna ekli resimlerin yüklenmesini
etkinleştirmek veya devre dõşõ bõrakmak için.

Kapalõ seçmek, gezilen sayfalarõn global indirilme
sürelerini hõzlandõracaktõr.

Profil yeniden adlandõr
Seçili profili yeniden isimlendirmek için
(düzenleme ekranõnõn gelmesi için yeni ismi
girmeye başlayõn).
Önbellek
WAP oturumu sõrasõnda gezilen sayfalarõn
saklandõğõ telefonun hafõza alanõnõ boşaltmak için.
"Push" Gel. Kut.
Bu menü şebekeniz ve /  veya operatörünüz
tarafõndan size otomatik olarak gönderilen mesajlarõ
okumanõz ve yönetmenize izin verir. 

Bazõ durumlarda, yeni bir �push� mesaj geldiğini
göstermek için ekranda kõrmõzõ "@" işareti
görüntülenecektir. Okumak için L Oku veya boş
moda geri dönmek için R Geri tuşuna basõn. 

Push mesajlarõ sõkõştõr ilgili WAP servisine hõzlõ
erişim için URL linkleri içerir: bağlantõ üzerine tek
tõklama ile WAP sitesi açõlabilir veya multimedya
dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel
�Push� Gel. Kut.
için sizi uyarac

Seçenekler
Gezinme sõrasõn
aşağõdakilere er
Ana sayfa V
Geri G

d
İlet G

i
Yenile G

s
i

Ana sayfa 
yap

G
s

Farklõ 
kaydet...

R
s
k
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Çõkõş WAP oturumunu sona erdirmek
için.

Yer İşaretleri
URL'yi girin
Ayarlar
"Push" Gel. 
Kut.

Bu seçeneklerin açõklamalarõ için
bkz sayfa 23.



25

 kamera modundaki çeşitli tuşlarõn
açõklar.

me
 fotoğrafõ belirleyin ve çekmek için
kunmatik ekrandaki  tuşuna

ekildiğinde, görüntüleme ekranõ
rafõ iptal etmek için  tuşuna
aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için
 basõn (bkz. �Kamera menüsü�
ğõda).

Zoom arttõr/azalt
Parlaklõk arttõr / azalt
Kamera modundan çõk ve ana
ekrana dön.
Zamanlayõcõyõ aktifleştir/devre dõşõ
bõrak
Çoklu çekim modunu aktifleştir/
devre dõşõ bõrak
Seçenekler menüsüne erişir
Önceki ekrana döner
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6. Kamera

Xenium 9@9v cep telefonunuzun dahili dijital
kamerasõ vardõr. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda
saklayabilir veya Kõzõlötesi ile PC�nize aktarabilir,
duvar kağõdõ olarak kullanabilir ya da MMS ile
arkadaşlarõnõza gönderebilirsiniz. Bu bölüm
kameranõn nasõl kullanõlacağõnõ detaylõ olarak
açõklar.

Nasõl�
Bu bölüm, kameranõzla en sõk yapõlan işlemlerin
nasõl gerçekleştirileceğini açõklar.
Kamerayõ aktifleştirme
Kamera modunu aktifleştirmek için, R Kamera
tuşuna basmanõz yeterlidir: kamera uygulamasõ
otomatik olarak açõlõr.

Bir süre kullanõlmadõğõ takdirde uygulama
otomatik olarak kapanõr.
Kamera aktifken, önizleme ekranõ gösterilir ve lens
otomatik olarak fokuslanmõştõr.

Aşağõdaki tablo
fonksiyonlarõnõ 

Fotoğraf çek
1. Çekeceğiniz

= veya do
basõn.

2. Fotoğraf ç
açõlõr. Fotoğ
basõn, veya 

 tuşuna
detaylar aşa

 + -

 < >

) veya 

0

*

L

R



Kamera

Kamera menüsü
menüsü seçeneklerini detaylõ

rlüğü
ğini çektiğiniz fotoğraflarõn

için kullanõn. Seçenekler

.kağ. (128 x 160)
 dosya boyutunun büyüdüğünü

õz ile çektiğiniz fotoğraflarõn
õzõ sağlar. Düşük, Orta, Yüksek.
ük olursa, fotoğraf dosyasõnõn
küçük olur, böylelikle cep
zla fotoğraf kaydedebilirsiniz.

de ve bunu kaydettiğinizde
üne kaydedilir. Menüyü
flarõnõz küçük resim olarak
e gezinmek için yukarõ aşağõ
llanõn. 
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İzleme ekranõ zaman aşõmõndan önce herhangi bir
şey yapõlmazsa, fotoğraf otomatik olarak
kaydedilir.

Fotoğraflar çekim tarihi ile isimlendirilir, örn. 4
Ekim 15:41:57 de çekilen fotoğraf için
"0410_154157.jpg".
Kaydedebileceğiniz fotoğraf sayõsõ ayarlara göre
değişir: çözünürlük arttõkça dosya boyutu büyür.
Hafõzada yer kalmadõğõnda bir mesaj sizi uyarõr. Bu
durumda, yeni fotoğraf kaydetmeden önce veri
silmeniz gerekir.
Zamanlayõcõyõ kullanma
1. Kamera modunda 0 tuşuna basõn.
2. Çekeceğiniz fotoğrafõ ayarlayõn ve 10

saniyeden geri sayõmõ başlatmak için 
tuşuna basõn (bu değer değiştirilemez).

Zamanlayõcõyõ durdurmak ve ön izleme moduna
dönmek için  tuşuna basõn.

3. Fotoğraf çekilmeden üç saniye önce ses duyulur,
çekim yapõldõğõnda bir kez daha ses çõkar.

Bu bölüm Kamera 
olarak açõklar.
Görüntü çözünü
Bu menü seçene
boyutunu seçmek 
şunlardõr:
� VGA (640 x 480)
� Orta (320 x 240) 
� Ekran boyutu - Duv
Çözünürlük arttõkça
lütfen unutmayõn.
Kalite
Bu menü kameran
kalitesini ayarlaman
Kalite ne kadar düş
boyutu o kadar 
telefonunuza daha fa
Resimlerim
Fotoğraf çektiğiniz
Resimlerim klasör
açtõğõnõzda, fotoğra
görüntülenir. Listed
gezinme tuşlarõnõ ku
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lliği fotoğraflarõnõza farklõ görsel
anõzõ sağlar. Seçenekler şunlardõr:

u seçenek fotoğrafõ yeniden
landõrmak için kullanõlõr.

u seçenek ile sadece seçtiğiniz
syayõ Resimlerim klasöründen

lebilirsiniz. Mesaj görüntülenir:
rçekten silmek istiyor musunuz? L
et ile hepsini silebilir veya R
ayõr ile önceki ekrana
nebilirsiniz.

u seçeneği Resimlerim klasöründeki
syalarõn tümünü silmek için
llanõn. Mesaj görüntülenir:
rçekten silmek istiyor musunuz? L
et ile hepsini silebilir veya R
ayõr ile önceki ekrana
nebilirsiniz.

� Siyah & Beyaz

� Negatif
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Fotoğraflarõ tam ekran görüntülemek için = tuşuna
basõn. Fotoğraf listesinde gezinmek için yukarõ
aşağõ gezinme tuşlarõnõ kullanõn. Aşağõdaki
seçeneklere erişmek için L Seçenekler tuşuna
basõn:

Mod
Renk modu
Renk modu öze
efektler uygulam

Gönderme 
biçimi

Fotoğrafõ başka bir cihaza aktarmak
için bu menüyü kullanõn. Seçenekler
şunlardõr: MMS ve Kõzõlötesi.

Duvar 
kağõdõ yap

Seçilen fotoğrafõ ekranõnõzõn
arkasõnda duvar kağõdõ olarak
ayarlamak için.

Resmi 
değiştir

Bu seçenek resim düzenleme
programõnõ çalõştõrõr (bkz. �Resim
albümü� sayfa 44).

Özellikler Bu seçeneği seçmek seçilen
fotoğrafõn aşağõdaki özelliklerini
görüntüler: İsim, Boyut (Kb),
Çözünürlük ve Format.

Çevir Bu seçenek fotoğraflarõ
döndürmenizi sağlar; Seçenekler
şunlardõr: - 90 derece, + 90 derece, +
180 derece.
Değişiklikler otomatik olarak
uygulanõr.

Yeni 
adlandõr

B
ad

Sil B
do
si
Ge
Ev
H
dö

Tümünü sil B
do
ku
Ge
Ev
H
dö

� Hiçbiri

� Sepia



Kamera

Gece modu

fõ kaydettiğiniz veya sildiğiniz
 görünümünden çõkartõlõr ve

 kaydedilir.

ilmesi Resimlerim klasörünün
 gösterisi şeklinde görüntüler.
, her fotoğraf ekranda kõsa süre
wu bitirmek ve önceki ekrana
ya  tuşuna basõn.

ini cep telefonu ekranõnõzõn
nsasyonu için kullanõn.

aki tüm fotoğraflarõ kaydetmek

n fotoğrafõ MMS, Eposta veya
tesi ile göndermek için.
n resmin adõnõ, boyutunu,
ürlüğünü ve formatõnõ
tülemek için.

n fotoğrafõ silmek için.

aki tüm fotoğraflarõ silmek
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Aktifleştirildiğinde, bu özellik düşük õşõklõ
ortamlarda çekim yapabilmenizi sağlar.
Zamanlayõcõ
Bu özellik gecikmeli çekim ile sizinde çektiğiniz
fotoğrafta yer alabilmenizi sağlar. Zamanlayõcõ
kullanmak için bu menüde, Açõk seçin, çekim
moduna geri dönün, fotoğrafõ belirleyin ve = tuşuna
basõn.
Sürekli çekim
Bu menüyü aktifleştirmek düğmeye bir kez basarak
arka arkaya 4 fotoğraf çekmenizi sağlar. Sürekli
çekim'i kullandõğõnõzda, çözünürlüğün Ekran boyutu
olarak ayarlanmasõ gerektiğini unutmayõn (daha
fazla bilgi için, bkz. �Görüntü çözünürlüğü�
sayfa 26).
Kamera fotoğraflarõ işlemeyi tamamladõğõnda,
ekranda küçük resim olarak gösterilirler. Daha
sonra aşağõda açõklanan seçeneklere erişmek için
L Seçenekler tuşuna basabilirsiniz.

Gruptan bir fotoğra
zaman, küçük resim
Resimlerim klasörüne
Slayt show
Bu seçeneğin seç
içeriğini slayt show
Slayt show sõrasõnda
gösterilir. Slayt sho
dönmek için R ve
Parlaklõk
Bu menü seçeneğ
pozlandõrma kompa

Görüntüle Resimleri görüntülemek için.
Resimleri görüntülemek için - tuşuna
basõn.

Kaydet Seçilen fotoğrafõ kaydetmek için.

Tümünü 
kaydet

Grupt
için.

Gönderme 
biçimi

Seçile
Kõzõlö

Özellikler Seçile
çözün
görün

Sil Seçile

Tümünü sil Grupt
için.
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Çerçeveler
Bu özellik fotoğraflarõ dekoratif çerçeveler içinde
çekmenizi sağlar. Stand. Kare klasörü cep
telefonunuzu satõn aldõğõnõzda var olan çerçeveleri
içerir.
Sesler ayarlarõ
Açõk iken, uyarõ ve çekim sesleri aktiftir.
Varsayõlan ayarlar
Tüm kamera ayarlarõnõ varsayõlan değerlere
döndürmek için. Mesaj görüntülenir: Tüm ayarlarõ
sõfõrlamak istiyor musunuz? Evet veya Hayõr seçin.
Yardõm
Bu menü seçeneği cep telefonunuzla fotoğraf
çekme konusunda ekran yardõmõ sağlar.



Ajanda

3. Hatõrlatõcõ ve hatõrlatma sõklõğõ ayarlayõn:
da uyarõlar tetiklenecektir.

ce Toplantõ ve Görevler için
at dilimi değiştirildiğinde
aşağõda �Dünya saati�).

tme
k seçin ve L Seçenekler 'e
re ulaşõn:

etkinliğin değiştirilmesi bu
rlarõnõ değiştir.

leri
õ etkinlikler Günlük görünüm,
ve Aylõk görünüm şeklinde

ir görünüm formatõ seçin ve
aki gün, hafta ya da ayõ
 veya > tuşunu kullanõn.

n etkinliği değiştirmek için.
n etkinliğin alarm tipi ile
 sesi değiştirmek için.
i sesi çalmak için.
n etkinliği silmek için.
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7. Ajanda

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanõzõ
ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve
seçenekler içerir.

Ajanda
Bu menü ajandanõzda etkinler yaratmanõzõ,
saklamanõzõ ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarõsõ
Açõk olduğunda, (bkz �Ekran� sayfa 54) etkinlik
zamanõ geldiğinde bir bip sesi ile uyarõlõrsõnõz.

Ajanda cep telefonu hafõza kapasitesini diğer
özelikler ile paylaşõr (telefon rehberi, resim
albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanõlabilir
hafõzasõnõ kontrol etmek için, Multimedya > Hafõza
durumu seçin.

Yeni etkinlik yaratma
1. Etkinlikler içinden <Yeni> seçin, daha sonra

oluşturulacak etkinlik tipini seçin (Tatil, Toplantõ,
Görevler).

2. Etkinliğin başlangõç ve bitiş tarihini, saatini
girin ve isim verin (örn. "Şirket Toplantõsõ").

seçilen zamanlar

Hatõrlatõcõlar sade
kullanõlabilir. Sa
güncellenirler (bkz 

Etkinlikleri yöne
Listeden bir etkinli
basarak şu seçenekle

Tekrarlanan bir 
etkinliğin tüm tekra

Etkinlik görünüm
Ajandanõzda kayõtl
Haftalõk görünüm 
görüntülenebilir. B
önceki veya sonr
görüntülemek için <

Değiştir Seçile
Sesi 
Değiştir

Seçile
ilişkili

Sesi çal O ank
Sil Seçile
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uz kapalõ ve/veya siz sesi Sessiz
mõş olsa bile çalar saat çalacaktõr.
da, durdurmak için herhangi bir

ir veya telefonun kapağõnõ
 (eğer snooze modu açõk değilse,

e modunu Açõk veya Kapalõ olarak
ğlar. Alarm çaldõğõnda snooze modu

i olarak durdurmak için herhangi
 veya telefonun kapağõnõ kapatõn
dõşõnda). Yaklaşõk 7 dakika sonra
alacaktõr.
arm tekrarõnõ durdurmak için R
 basõn.
ndan sonra snooze modu otomatik
õ kalõr.

ayarõ ayarladõğõnõz tüm alarmlar
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Eski etkinlikleri silme
Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm
eski etkinliklerin silinmesi için başlangõç tarihini
girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm
etkinlikleri silmek için L Tamam tuşuna iki kez
basõn.

Ajandanõzdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu
tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden
emin olmak amacõyla birkaç yõl sonrasõ (örn. 31
Aralõk 2015) için başlangõç tarihi seçin.

Alarm saati
Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar
saat vardõr. En fazla üç farklõ alarm kurabilir ve
alarmlarõn tekrarlanõp tekrarlanmayacağõnõ
seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağõdaki
adõmlarõ takip edin:
1. Bir alarm seçin ve Açõk olarak ayarlayõn.
2. Daha sonra saati girin ve L Tamam tuşuna

basõn.
3. Daha sonra tekrarlama sõklõğõnõ seçin: Bir kere,

Her gün, İş günlerinde.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: Melodi veya Zil

ve L Tamam tuşuna basõn.
Diğer alarmlarõ ayarlamak için yukarõdaki adõmlarõ
tekrarlayõn.

Cep telefonun
olarak ayarlan
Alarm çaldõğõn
tuşa basabil
kapatabilirsiniz
bkz aşağõsõ).

Snooze modu
Bu menü snooz
ayarlamanõzõ sa
Açõk ise:
� çalmayõ geçic

bir tuşa basõn
(R Durdur 
alarm tekrar ç

� çalmayõ ve al
Durdur tuşuna

9 alarm tekrarõ
olarak devre dõş

Snooze modu 
için geçerlidir.
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Dünya saati Yerel ayarlar

rlatõcõlar, programlanmõş
mine bağlõdõr! Eğer bir alarm
:00 AM için saat dilimi A�da
dilimi B�ye değiştirseniz bile
eçerli olacaktõr.

si
temel hesap işlemlerini
hesap makinesi bulunmaktadõr.
, işlemler ise aşağõdaki tabloda
zinti tuşlarõ ile girilir:

veya - ile bulunduğunuz
lgedeki saat dilimine gidin.
ün õşõğõ tasarruf seçeneğini
õk veya Kapalõ olarak
arlamanõzõ sağlar.

veya * tuşuna basõn.
veya * tuşuna iki kez basõn.
veya * tuşuna 3 kez basõn.
veya * tuşuna 4 kez basõn.

 basõn.
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Bu menü hem yerel saati hem de seçtiğiniz bir
bölgedeki yabancõ ülke saatini göstermenizi sağlar.
Eğer ana ekranõnõzda yerel ve yabancõ ülke saatini
görüntülemeyi seçerseniz, duvar kağõdõ olarak
seçtiğiniz resmin görüntülenmeyeceğini, bunun
yerine standart Uluslararasõ saat duvar kağõdõnõn
geleceğini unutmayõn.
Dünya saati
Hem yerel saati hem de başka bir bölgeye ait saati
boş ekranda görüntülemek istiyorsanõz bu seçeneği
aktifleştirin. + veya - tuşuna basarak seçeneği Açõk
veya Kapalõ olarak ayarlayõn. Açõk iken, Yerel ve
yabancõ değiştir menü öğesi ile dilediğiniz dilimi
görüntüleyebilirsiniz. 
Yabancõ ayarlar

Alarmlar, hatõ
etkinlikler saat dili
veya etkinlik saat 9
ayarlanmõşsa, saat 
hala 9:00 AM için g

Hesap makine
Telefonunuzda 
yapabileceğiniz bir 
Sayõlar tuş takõmõ ile
gösterilen şekilde geYbnc saat dilimi Dilediğiniz zaman dilimini

seçmek için + veya - 'yi hareket
ettirin.

Yaz saati Gün õşõğõ tasarruf seçeneğini
Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar.

Yerel saat dilimi + 
bö

Yaz saati G
Aç
ay

Toplama > 

Çõkartma < 

Çarpma + 
Bölme - 
Eşit L



33

zisyonlarõ
da veri alõş verişi yapmadan önce,

göre doğru olarak
lmalarõ gereklidir. Şunlardan emin

lar birbirini görmeli,
 az 30 cm�den daha az mesafe

 engelleyecek bir şey olmamalõ.

, telefonunuz kõzõlötesi ile veri
r ve başka bir kõzõlötesi cihazõn
şlamasõnõ bekler. Veri göndermede
emi takip edebilmeniz için ekranda
ülenir.
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Ekranõn en üstündeki bir simge işlemcileri girmek
için hangi gezinme tuşlarõnõn kullanõlmasõ
gerektiğini gösterir.
Ondalõk noktasõ için 0 tuşuna basõn ve basõlõ
tutun. 
Hesap makinesi 2 ondalõk hane hassasiyetindedir ve
daha yüksek ondalõklar yuvarlanõr. 

Kõzõlötesi
Telefonunuz kõzõlötesi ile çeşitli harici cihazlara
bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla
bağlantõyõ ayarlamak için daha fazla özellik
sağlamaktadõr.
Kõzõlötesi
Cep telefonunuz diğer kõzõlötesi uyumlu cihazlara
veri göndermenizi ve onlardan veri almanõzõ
kablosuz bağlantõ ile sağlayan kõzõlötesi portuna
sahiptir (örn. Başka bir cep telefonu, bilgisayar,
PDA vs.).

Telif hakkõ ile korunan dosyalar gönderilemez. PC
ile bağlantõ kurulurken, kõzõlötesi seçeneğini
aktifleştirdiğinizden emin olun.

Cihazlarõn po
İki cihaz arasõn
birbirlerine 
pozisyonlandõrõ
olun:
� kõzõlötesi port
� aralarõnda en

olmalõ.
� kõzõlötesi õşõnõ

Veri alõnõyor
Al seçtiğinizde
almaya hazõrdõ
göndermeye ba
olduğu gibi, işl
mesajlar görünt
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Otomatik Aç / Kapat
 cep telefonunuzun önceden
de kendini otomatik olarak
masõnõ sağlar.
esi'ni ayarlamak için, Açõk
e L Tamam'a basõn. Cep
i kendine açõlmasõnõ istediğiniz

 Tamam'a basõn. İstediğiniz
gün veya İş günlerinde arasõndan
 tuşuna basõn. Aktivasyonu
esaj belirir.

esi seçeneği için aynõ şekilde

rõ
eye alacağõnõz kişilerden tüm
larõnõ engellemenizi sağlar.

seçin ve aşağõda açõklanan
 için L Seç tuşuna basõn.
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Zaman aşõmõ gerçekleşene kadar telefonunuz
başka bir cihaz bulamazsa, kõzõlötesi bağlantõ
kesilirse, gönderilen dosyanõn boyutu çok büyükse
veya siz iptal ederseniz alma iptal olur.

Veri kaydetme
Dosya aldõğõnõzõ bildirten bir mesaj belirir. Aşağõda
açõklanan seçeneklere erişmek için L tuşuna
basõn:

Para birimi dönüştürücü
Bu menü bir para birimindeki toplamõ istediğiniz
kuru kullanarak başka bir para birimine
dönüştürmenizi sağlar. Yerel den Yabancõ para
birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. Kur oranõ
alanõna kuru girin ve miktarõ Yerel veya Yabancõ
alanlarõna girin: toplam otomatik olarak hesaplanõr.

Bu iki ayrõ menü
belirlenmiş saatler
açmasõnõ veya kapat
Otomatik açma s
seçeneğini seçin v
telefonunuzun kend
zamanõ girin ve L
sõklõğõ Bir kere, Her 
seçin ve L OK
onaylamak için bir m
Otomatik kapama s
hareket edin.

Güvenlik duva
Bu menü kara list
arama ve SMS alõm
Ayarlar
Bu menü öğesini 
seçeneklere erişmek

Kaydet Veriyi kaydedip boş ekrana dönmek
için. Alõnan öğeler varsayõlan
isimleriyle kaydedilir, ilgili menülerde
seçerek isimleri değiştirebilirsiniz.

Göster Aldõğõnõz verinin detaylarõnõ
görüntülemek için.

Vazgeç Alõnan veriyi iptal etmek için.
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lefon rehberi, Arama listesi ve SMS
 içinden doğrudan isim

: İlgili listeden kişi, arama veya
 Seçenekler tuşuna basõn ve Kara

çin. İlgili numara kara listeye
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Kara Liste
Bu menü aramalarõ ve SMS�leri reddedilecek
kişileri görüntüler. Listeye isim ve buna bağlõ
numara eklemek için <Yeni> seçin, sonra SMS ve/
veya Aramalar reddetmeyi seçin.
Listeden bir isim seçin ve L Seç tuşuna basarak
ilgili bilgiyi Değiştirin veya Silin. Kara liste
detaylarõnõ görüntülemek için Detaylar seçin.

Kara listeye Te
Gelen kutusu
ekleyebilirsiniz
mesaj seçin, L
listeye ekle se
eklenecektir.

Bildirim Reddedilen arama veya SMS için
nasõl bilgilendirileceğinizi seçmek
için: boş ekranda görüntülenecek
Durum simgesi ile veya Simge
geribildirim ile. Bildirim yok da
seçebilirsiniz.

Etkinleştirme Firewall seçeneğini Açõk veya
Kapalõ konumuna getirmenizi
mümkün kõlar. Açõk olduğunda, cep
telefonunuz kara listedeki
kişilerden gelen tüm SMS ve
aramalarõ reddeder. Reddedilen
aramalar Arama listesi içinde
görüntülenir ve reddedilen SMS�ler
Spam SMS Kutusu içinde olur.



SMS

e MMS (Multimedya Mesaj
alabilir ve gönderebilirsiniz.
esler ve metin içeren mesajlar

derirken, mesajõnõ görebilmesi
MS özelliğine sahip telefonu

göndermek için, Mesaj oluştur >
in. MMS oluşturma ekranõnda
le, Ses ekle, Gönder veya MMS

 bulunur. + veya - ile bir

 ekleyip mesajõ göndermek

n fazla alõcõ ekleyip mesajõ
ermek için.
rli mesajõ ve eklerini arşiv
süne kaydetmek için.
di eklemek için.
örüntü eklemek için.
ma dilini değiştirmek için.
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8. SMS

Bu menü metin mesajlarõ veya multimedya
mesajlarõ göndermenizi ve almanõzõ, gönderdiğiniz
ve aldõğõnõz mesajlarõ yönetmenizi sağlar. Boş
modda, ana menüye girmek için L tuşuna basõn.
Sonra SMS seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve
göndermek için L Seç tuşuna basõn.

Mesaj Oluştur

Mesaj yazarken * tuşuna uzun basarak T9 giriş
ile multitap arasõnda geçiş yapabilirsiniz.

Yeni SMS
Bu menü Kõsa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak
metin mesajlarõ göndermenizi, gönderdiğiniz ve
aldõğõnõz mesajlarõ yönetmenizi sağlar.
1. SMS oluşturmak ve göndermek için, Mesaj

oluştur > SMS seçeneğini seçin.
2. Metni girin ve L Tamam 'a basarak şu

seçeneklere gidin:

Yeni MMS
Cep telefonunuz il
Servisi) mesajlarõ 
MMS ile resimler, s
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gön
için alõcõnõn da M
olmasõ gereklidir.
Yeni MMS
SMS oluşturmak ve 
MMS seçeneğini seç
Resim ekle, Metin ek
seçenekleri ikonlarõ

Gönder Alõcõ
için.

Çoklu 
gönder

Birde
gönd

Taslak olrk 
kydt

Geçe
menü

Ses ekle Melo
Grafik ekle Bir g
Giriş Dilleri Tuşla
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amladõktan sonra, kişi eklemek ve
ek için Gönder'i seçin. Bir ilerleme

nõzõn gönderilişini takip etmenizi
i iptal etmek için R İptal tuşuna

MS taslak olarak kaydedildiyse,
ünde bulunur. MMS gönderildiyse,
nde bulunur.

Mesajõnõzõ daha sonra
düzenlemek, tamamlamak ve
göndermek üzere taslak olarak
kaydetmeniz için.
Mesajõnõzõ şablon olarak
kaydetmek için, böylelikle diğer
MMS�ler için temel oluşturabilir
(örn. �İyi ki doğdun� mesajõ).
Oluşturduğunuz slayt gösterisinin
önizlemesi için
Slayt süresini Ayarlar > Uygulama
ayarlarõ içinde değiştirmek için ve
her bir slayt arasõndaki süreyi
ayarlamak için.

Philips9@9v.book  Page 37  Wednesday, May 7, 2008  4:42 PM
SMS

seçenekten diğerine geçin ve menüye erişmek için
L tuşuna basõn.
1. Mesajõnõzõ hazõrlayõn: Resim ekle, Metin ekle ve/

veya Ses ekle. Daha fazla slayt oluşturmak için >
tuşuna basõn.

2. Sol taraftaki son simge MMS seçenekleri
seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağõsõ).

3. Rehberden bir kişi seçmek için Gönder'i seçin
ve MMS'i seçtiğiniz kişiye/kişilere gönderin.

Resimler Resim albümü içinden seçilir. Telif hakkõ
ile korunan resimler MMS ile gönderilemez.
Sesler Ses Albümü içindeki melodilerden seçilir. 
Yeni MMS mesajlarõ oluşturulurken aşağõdaki
seçenekler kullanõlabilir: 

Mesajõnõzõ tam
mesajõ gönderm
çubuğu mesajõ
sağlar, gönderim
basõn. Eğer M
Taslaklar menüs
Giden kutusu içi

Slayt ekle Daha fazla slayt eklemek için.
Sonraki slayt /
Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için.
Bu seçenek sadece MMS birden
fazla slayt içeriyorsa belirir.

Konu değiştir Mesajõn konusunu düzenlemek ve
değiştirmek veya girmek için.

Slayt sil Seçilen sayfayõ silmek için
(mesajda birden fazla sayfa varsa).

Taslak olrk 
kydt

Örnek olrk 
kaydet

MMS Ön 
izleme

Slayt süresi



SMS

Gelen kutusu Arşive taşõ Mesajlarõ telefon hafõzasõna
detmek için. Bu mesajlarõ daha
ra Mesajlar > SMS > Arşiv
mlerinden

üntüleyebilirsiniz. Arşive
nan mesajlar SMS Gelen Kutusu
sinden silinecektir.
ili mesajõ Spam Kutusuna
mak için (mesaj SMS Gelen
usundan silinecektir).
saja eklenmişse gönderenin
arasõnõ kaydetmek için.
derenin telefon numarasõnõ
wall kara listesine eklemek
 (ayrõntõlar için bkz. sayfa 35).

derenin kimliği (genellikle
fon numarasõ) gizliyse bu
nek kullanõlamaz.
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Bu menü aldõğõnõz SMS/MMS mesajlarõnõ
okumanõzõ sağlar. Mesajlar liste şeklinde
görüntülenir. 
Listenin sonunda, <Tümünü sil> seçeneği bu
mesajlarõn tümünü tek seferde silmenize izin verir.
Eski mesajlarõ silmeniz, gelen yeni mesajlar için
bellekte yer açmanõzõ sağlayacaktõr.
Bir SMS görüntülendiğinde, aşağõdaki menü
seçeneklerine erişmek için L Seçenekler tuşuna
basõn:
SMS ile 
cevapla

Göndereni cevaplamak için.

Tekrar ara Mesajõ göndereni aramak için
(operatöre bağlõ).

IP Arama IP arama yapmak için.
SMS düzenle SMS�i düzenlemek, değiştirmek

veya başka birine göndermek için.
Mesajõ ilet Seçilen mesajõ iletmek için.

Eklerin iletilemeyeceğini
unutmayõn.

Sil Seçilen mesajõ silmek için.

kay
son
bölü
gör
taşõ
liste

Spam 
Kutusuna 
Taşõ

Seç
taşõ
Kut

No.yu kaydet Me
num

Kara listeye 
ekle

Gön
Fire
için

Gön
tele
seçe
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su
 oluşturulmuş ancak Gönderilmemiş
ajlarõnõ listeler. Sil, Arşive Taşõ, SMS

t işlemlerini yapabilirsiniz.

esajlar sadece Taslaklar veya Giden
nden gönderilebilir. Silinmiş bir
 hatõrlatma veya rapor) geri
İNİZ. Silme işlemini iptal etmek
şuna basõn.

Kaydet'in açõk olduğundan emin
la detay için bkz sayfa 41.

dermeden veya kaydetmeden önce
ü yarõda kestiğiniz için otomatik

len, veya taslak olarak kaydedilen
S mesajlarõnõ listeler. Sil, SMS
t işlemlerini yapabilirsiniz.

e daha sonra gönderilmek üzere
kaydedilmiş tüm SMS/MMS'leri
S önceden kaydedilmiştir. Bunlarõ
e değiştirebilirsiniz.
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Bir MMS görüntülendiğinde, aşağõdaki menü
seçeneklerine erişmek için L Seçenekler tuşuna
basõn:

MMS�i almadan önce hatõrlatmalarõ SİLMEYİN,
aksi takdirde MMS�i alamazsõnõz. MMS�in
tamamõ alõndõktan sonra hatõrlatmalar otomatik
olarak silinir.

Giden kutu
Gönderilmiş veya
SMS/MMS mes
düzenle veya İle

Kaydettiğiniz m
kutusu klasörü
öğeyi (mesaj,
GETİREMEZS
için R Geri tu

SMS Otomatik 
olun. Daha faz

Taslaklar
MMS�inizi gön
MMS menüsün
olarak kaydedi
tüm SMS/MM
Düzenle veya İle

Şablonlar
Düzenlenmek v
şablon olarak 
listeler. 10 SM
düzenleyebilir v

Çal Otomatik moda geri dönmek için:
MMS daha sonra sürekli slayt
show olarak gösterilir.

Sonraki / 
önceki
slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek
için. Manuel modda MMS
izlerken < veya > tuşuna da
basabilirsiniz. Bu seçenek sadece
MMS birden fazla slayt içeriyorsa
belirir.

Resmi kaydet Geçerli slayttaki resmi
ayõklayarak Resim albümü içine
kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayõklayarak
Ses albümü içine kaydetmek için.

Kapat MMS�i kapatmak ve seçenekler
listesine dönmek için.



SMS

Spam SMS Kutusu Arşiv
tom. kaydet veya Arşive taşõ
õlarak telefonun hafõzasõna
esajlarõ incelemenizi mümkün
i sil> öğesi, tüm SMS�leri tek
i sağlar. Bir mesaj
u seçeneklere erişmek için L
sõn: SMS ile Cevapla, Tekrar ara,
r, Mesajõ ilet, Sil, Arşive taşõ, Spam
kaydet, Kara listeye ekle.

i tüm abonelere düzenli olarak
sajlarõnõn alõnõşõnõ yönetir. Size
re erişim sağlar:

jlarõnõn alõmõnõ Açõk veya Kapalõ
niz.

esaj tiplerini tanõmlamanõz için.
rmak için, <Yeni> seçeneğini
ağladõğõ kodu girin ve, eğer
düzenleyin. Listedeki mevcut
birini seçebilir, bu konuyu

n adlandõrabilirsiniz.
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Bu menü, Firewall tarafõndan reddedilen tüm
SMS'leri listeler (bu özelliğe ait ayrõntõlar için bkz.
�Güvenlik duvarõ� sayfa 34). Listeden bir mesaj
seçin ve aşağõdakilere erişim için L Seçenekler
tuşuna basõn:

Bu menü, SMS o
seçenekleri kullan
kaydedilmiş tüm m
kõlar. <Tüm SMS�ler
seferde silmeniz
görüntülendiğinde, ş
Seçenekler tuşuna ba
IP arama, SMS Göste
kutusuna taşõ, No.'yu 

SMS yayõnõ
Bu menü şebekedek
gönderilen SMS me
aşağõdaki seçenekle
Karşõlama
Hücresel yayõn mesa
olarak ayarlayabilirsi
Konular
Almak istediğiniz m
Bir konu yapõlandõ
seçin, operatörün s
istenirse, bir isim 
konular arasõndan 
silebilir veya yenide

Kara listeye 
ekle

Gönderenin telefon numarasõnõ
Firewall kara listesine eklemek
için.

Gönderenin kimliği (genellikle
telefon numarasõ) gizliyse bu
seçenek kullanõlamaz.

Gelen 
kutusuna taşõ

Seçili mesajõ SMS Gelen
Kutusuna taşõmak için (mesaj
SMS Spam Kutusundan
silinecektir).

Sil Seçilen mesajõ silmek için.
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Bu seçenek Açõk iken, mesajõnõzõn
sonuna kendi imzanõzõ
ekleyebilirsiniz. Düzenle, Değiştir
veya Kaydet seçenekleriyle
imzanõz üzerinde çalõşabilirsiniz.
Mesajõnõzõn SMS merkezinde
tutulacağõ süreyi belirlemenizi
sağlar. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur). 
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

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

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
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Listeye 15 adede kadar farklõ konu girebilirsiniz.
Farklõ konulara ait kodlarõ edinmek için,
operatörünüzle bağlantõ kurun.

İlçe kodu
Boş ekranda sürekli olarak gösterilmesini
istediğiniz mesaj tipini seçmek için (bu durumda,
tipi Bölge kodu ve Konular menülerinin her ikisine de
girin).

Ayarlar
Bu menü SMS/MMS ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza
izin verir. SMS veya MMS seçeneğini seçin. SMS 'i
seçtiğiniz takdirde, şu seçeneklere ulaşacaksõnõz:
SMS merkezi Varsayõlan SMS merkezinizi

seçmenizi sağlar. 
SIM kartõnõzda bu hizmet
kullanõlamõyorsa, SMS merkezi
numaranõzõ girmeniz
gerekecektir.

SMS otom. 
kaydet

Bu seçenek Açõk iken, Giden Kutusu
menüsüne gönderilen tüm
mesajlar otomatik olarak
kaydedilecektir.

İmza

Geçerlilik 
süresi

Yanõt şebekesi



SMS

Uygulama ayarlarõ

 seçenekler arasõnda seçim
manõza izin verir:
anuel: Gelen kutusu içerisinde

ir hatõrlatma seçip Oku
eçeneği ile manuel olarak
unucuya bağlandõktan sonra
al seçeneğini kullanarak
MS�i oynatabilirsiniz.
tomatik: Yeni MMS�ler
oğrudan Gelen kutusu�na
erleştirilir. MMS�i seçin ve
ynatmak için > seçeneğine
asõn.

laşõm esnasõnda bu mod
redõşõdõr.

S�lerinizin sunucuda 1 saat
 maksimum arasõnda ne kadar
eyle saklanacağõnõ seçmenizi
lar. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
ilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
sajõnõzõ o anda alamõyordur).
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MMS'i seçtiğiniz takdirde, listeden bir MMS profili
seçip ve Değiştir'e basarak şu seçeneklere
ulaşabilirsiniz:

Hõzlõ SMS Açõk olduğunda, gelen SMS
mesajlarõnõ boş ekranda
görüntülemenizi sağlar. Daha
sonra aldõğõnõz bir mesajõ
cevaplamak için L tuşuna
basmanõz, düzenleme ekranõnda
mesajõnõzõ yazmanõz ve L
tuşuna tekrar basmanõz yeterlidir.
Eğer birini okurken yeni bir SMS
alõrsanõz, ikinciyi okumadan önce
birincisini cevaplayabilirsiniz.
Alternatif olarak, birinci mesajdan
çõkmak için Geri tuşuna
basabilirsiniz. İkinci mesaj
ekranda görüntülenir.

Onay raporu Bu seçenek Açõk iken, göndermiş
olduğunuz SMS�in alc tarafndan
alnp alnmad size yine SMS
yoluyla bildirilir. 
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

Alma modu Şu
yap
� M

b
s
s
Ç
M

� O
d
y
o
b

Do
dev

Geçerlilik 
süresi

MM
ila
sür
sağ
değ
me
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mesaj yazarken T9 sözlükten
 izin verir. <Yeni>'yi seçin,
cüğü girin ve = tuşuna basarak
zlüğe giriş hakkõnda ayrõntõlõ bilgi
 metin girişi� sayfa 14)�e bakõn.

Bir bağlantõyõ çalõştõrõrken
kullanõlacak şebeke tipini
seçmenizi sağlar: GSM, GPRS
veya Önce GPRS.
Bağlanmak istediğiniz
sunucunun MMS adresini
girmeniz için.
Sunucunun ağ geçidine ait port
numaralarõnõ veya IP�yi girmeniz
için.
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Şebeke ayarlarõ

Sözlüğüm
Bu özellik, 
faydalanmanõza
dilediğiniz söz
kaydedin. T9 sö
için lütfen �T9®

Okuma 
Raporu

Bu seçenek Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlanabilir ve göndermiş
olduğunuz MMS�in durumunun
değişip değişmediğini, örn.
MMS�in okunduğunu veya
silindiğini size SMS yoluyla
bildirir.

Onay raporu Bu seçenek Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlanabilir ve gönderim
durumunu, örn. MMS�inizin
alõnõp alõnmadõğõnõ, size SMS
yoluyla bildirir.

Otomatik 
kayõt

Bu seçenek Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlanabilir ve gönderilen
mesajlarõ Giden kutusu menüsüne
otomatik olarak kaydetmenizi
mümkün kõlar.

Slayt süresi Her bir MMS slaytõ arasõndaki
süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke erişim Ayarladõğõnõz bağlantõ profilleri
arasõnda seçim yapmanõzõ sağlar
(bkz. �Erişim Ayarlarõ� sayfa 59).

Taşõyõcõ

MMS merkezi

Ağ geçidi 
adresi 
Ağ geçidi 
portu



Multimedya

Klasörlerin içinde resimler metin listesi olarak
 seçin ve görüntülemek için >
aki menü seçeneklerine erişim

t tuşuna basõn.

nunuzda kayõtlõ ses dosyalarõnõ
nlemenizi sağlar. Seçenekler

mi yeniden adlandõrmak için.

ili resim dosyasõnõ Kõzõlötesi
z. sayfa 33) veya MMS (bkz.
fa 36) ile göndermek için. Telif
kõ ile korunan resimleri
deremeyeceğinizi unutmayõn.
ilen resmi duvar kağõdõ olarak
rlamak için.
ilen resmi veya tüm resimleri
ek için.

irilmiş ses dosyalarõnõza
mek için. 
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9. Multimedya

Bu menü ve alt menüleri Xenium 9@9v cep
telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili
seçenekleri içerir.

Resim albümü
Bu menü cep telefonunuzda kayõtlõ resimleri
yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Seçenekler
şunlardõr:

görüntülenir. Resmi
tuşuna basõn. Aşağõd
izni almak için L

Ses albümü
Bu menü cep telefo
yönetmenizi ve di
şunlardõr:

Resimlerim Telefonun dahili kamerasõ ile
çekilmiş fotoğraflara erişmek için.

Resimlerim İndirdiğiniz resimlere ulaşmanõz
için.

Korunmuş 
resimler

Telif hakkõ ile korunmuş örnek
resimlere erişmek için.

Simgeler İndirmiş olduğunuz simgelerin
listesine erişmek için.

Yeniden 
adlandõr

Res

Gönderme 
biçimi

Seç
(bk
say
hak
gön

Duvar Kağõdõ 
olarak ayarla

Seç
aya

Sil/
Tümünü Sil

Seç
silm

Melodilerim İnd
eriş
MI
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mu
efonunuzun kullanõlabilir hafõza
ntülemek için kullanõlõr. Çeşitli
a kapasitesini paylaşõr: resimler,
miş notlar ve sesli komutlar için ses
õ mesajlar, telefon rehberi ve ajanda
r, vs.
nu kontrol etmek için L tuşuna
 boş hafõza yüzdesi ve telefonun
 (Kb) olarak gösterilir. Her özellik
nõlan hafõza miktarõnõ detaylõ olarak
in L tuşuna tekrar basõn.
uzda bir çok ses ve resim
Sadece Ses Albümü veya Resim

lerindeki sesleri veya resimleri
n. kendi sesleriniz ve resimleriniz

amacõyla.
ğeyi kaydederken Liste dolu mesajõ
yeni bir tane oluşturmak veya

r şey silmeniz gerekecektir.

Sesler (bkz sayfa 53) menüsünden
aktifleştirilmelidir.
Seçilen ses dosyasõnõ veya tüm
dosyalarõ bir seferde Sil için.
Multimedya

Listedeyken, bir ses dosyasõ seçebilir ve aşağõda
listelenen menü seçeneklerine erişmek için L
tuşuna basabilirsiniz.

Hafõza duru
Bu menü tel
yüzdesini görü
özellikler hafõz
sesler, kaydedil
etiketleri, kayõtl
girişleri, oyunla
Hafõza durumu
basõn. Ekranda
toplam hafõzasõ
tarafõndan kulla
kontrol etmek iç
Cep telefonun
bulunmaktadõr. 
Albümü klasör
silebilirsiniz, ör
için yer açmak 
Eğer yeni bir ö
görüntülenirse, 
eklemek için bi

Yeniden

 

adlandõr
Seçilen ses dosyasõnõ

 

Yeniden
adlandõr için.

Gönderme

 

biçimi
Seçili ses dosyasõnõ Kõzõlötesi (bkz.
sayfa 33) veya MMS (bkz.
sayfa 36) ile göndermek için.

 

Zil tonu olarak 
ayarla

Seçilen ses dosyasõnõ zil olarak
ayarlamak için.

SMS/MMS zili 
olarak

Seçilen ses dosyasõnõ

 

Zil olarak
ayarla için. Bu seçenek Ayarlar >

 

Sil / 
Tümünü sil

Korunmuş
melodiler

Telif hakkõ ile korunmuş örnek
seslere erişmek için.

desteklenir. Bu tip dosyaları
MMS, kızılötesi ve WAP
sayesinde telefonunuza
aktarabilirsiniz.
MIDI ve AMR ses
dosyalarınızın MMS/kızılötesi/
WAP ile aktarılabilmesi için
maksimum boyutunun 50Kb
olması gerekmektedir.

telefonunuz tarafından



Arama Bilgisi

Reddedilen aramalar menüsü, Güvenlik duvarõ
 reddedilmiş tüm aramalarõn bir
elliğe ilişkin ayrõntõlar için bkz.
ayfa 34).

arla ilgili tüm seçenekleri
r: çağrõ yönlendirme, arama

 seçenek ) tuşu dõşõnda
 için kullanõlõr) herhangi bir
õ kabul etmenizi sağlar.

aramalar, Sesli aramalar, Faks
rõ ve Veri çağrõlarõ için
anõr. Bu seçenek aktif
unda, görüşmeniz devam
n biri sizi aramaya çalõştõğõnda

esi duyarsõnõz. GSM arama
me özelliğinin aktif olup
õğõnõ öğrenmek için Durum
ğini seçin.
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10. Arama Bilgisi

Bu bölümde açõklanan menüler Xenium 9@9v cep
telefonunuzun aramalarõ nasõl yöneteceği ve
bunlarla ilgili ücretlendirmeler için kullanõlõr.

Arama listesi
Cep telefonunuz yapõlan ve gelen aramalarõn,
otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama
detaylarõnõn listesini sağlar. Farklõ tiplerdeki
aramalar (Tüm çağrõlar, Cevapsõz aramalar, Arayan
numaralar ve Aranan numaralar) en yenisi en önce
olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Arama
listesi içindeki aramalar için Tümünü sil
seçebilirsiniz. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde
kayõtlõ ise, kayõtlõ isim görüntülenir.
Bir öğe seçin ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için
L �ye basõn: Detaylar, Ara, No.yu kaydet, Sil, SMS
Gönder, MMS Gönder ve Kara listeye ekle. 

Gönderenin kimliği (genellikle telefon numarasõ)
gizliyse bu seçenek kullanõlamaz.

seçeneği aracõlõğõyla
listesini sunar (bu öz
�Güvenlik duvarõ� s

Ayarlar
Bu menü aramal
ayarlamanõzõ sağla
bekletme vb..
Her tuşla yanõt
Açõk olduğunda, bu
(aramayõ reddetmek
tuşa basarak aramay
Arama bekletme
GSM 
aramasõ ile

Tüm 
çağrõla
uygul
olduğ
ederke
bip s
beklet
olmad
seçene
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ndirme
rõ telesekreter veya başka bir
ndirmeniz içindir (kişiler listesinde
sõn) ve aşağõdakilere uygulanõr: Veri
malar ve Faks çağrõlarõ.

ktifleştirmeden önce, sesli posta
marasõnõ girmeniz gerekir (bkz
. Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve
dan farklõdõr, bir/birkaç arama
leşir.

Gelen tüm aramalarõ yönlendirir.
Bu seçeneği seçerseniz, devre dõşõ
bõrakana kadar hiçbir arama
alamazsõnõz.
Gelen aramalarõ hangi koşullarda
yönlendirmek istediğinizi
belirlersiniz: Yanõt yoksa,
Ulaşõlamõyorsa veya Meşgulse. Her
seçenek bağõmsõz olarak
ayarlanabilir.
Bu arama yönlendirme
durumunuzu gösterir.
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Otomatik tekrar arama
Açõk olduğunda, aradõğõnõz kişinin telefonu
meşgulse, telefonunuz bağlantõ sağlanana veya
maksimum deneme sayõsõna (10) ulaşana kadar
numarayõ otomatik olarak tekrar arar. Her
denemenin başõnda telefon bipler ve bağlantõ
başarõlõ olduğu takdirde özel bir bip sesi çõkartõr.
Her denemede tekrar aramalar arasõndaki süre artar.
Arayanõn kimliği
Karşõ tarafa kimliğinizi Göster veya Gizle için. Hangi
seçeneğin aktif olduğunu Durum seçeneğinden
görebilirsiniz.
Posta kutularõ
Sesli posta kutunuzun numarasõnõ girmek için (SIM
kart üzerinde yoksa).

Bazõ durumlarda, iki numara girmeniz
gerekebilir: bir tanesi mesajlarõnõzõ dinlemek,
diğeri aramalarõ yönlendirmek için. Daha fazla
bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Arama yönle
Gelen aramala
numaraya yönle
olsun veya olma
çağrõlarõ, Sesli ara

Bu seçeneği a
kutunuzun nu
sonraki bölüm)
arama aktarma
sürerken gerçek

GPRS 
aramasõ ile

GPRS bağlantõsõ sürerken gelen sesli
aramanõn uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlamanõzõ sağlar.

Koşulsuz

Koşullu

Durum



Arama Bilgisi

IP Ön ek GPRS sayaçlarõ
RS oturumu sõrasõnda aktarõlan
enizi sağlar. Bu özellik şebeke
r.

seçenek son bağlantõ
rumunu veya cep
fonunuzun transfer miktarõnõ
üntüler (örn. GPRS üzerinden
P oturumu sonrasõnda).

seçenek son bağlantõ
umunu veya PC iletiminizin
sfer miktarõnõ görüntüler.

arama sayaçlarõ
erden farklõlõk gösterebilir. Bu
rüntülenen arama sayaçlarõnõ
k kabul etmeli, ancak gerçek
 GÖRMEMELİSİNİZ.
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IP arama yapmak amacõyla operatörünüz tarafõndan
sağlanan ön eki kaydetmek için (en fazla 10 hane
kaydedilebilir). Bu özellik şebeke ve aboneliğe
bağlõdõr. Yapõlandõrma parametreleri için
operatörünüze danõşõn. 
Arama sonu bilgi
Her aramadan sonra aramanõn süresinin ve/veya
ücret bilgisinin sistematik olarak görüntülenmesini
Açõk veya Kapalõ ayarlamak için.

Sayaçlar
Bu menü aramalarõnõzõn süre ve ücretlerini
izlemenizi sağlar. Aşağõda anlatõlan seçeneklerin
çoğu aboneliğe bağlõdõr.
GSM sayaçlarõ
Bu özellik gelen ve yapõlan GSM aramalarõnõn
kaydõnõn tutulmasõ içindir. GSM arama sayaçlarõ'nõn
WAP bağlantõlarõnõ içermediğini unutmayõn.

GPRS sayaçlarõ GP
veri miktarõnõ izlem
ve aboneliğe bağlõdõ

Son arama 
bilgisi

Son aramanõzõn süresini ve/veya
ücretini göstermek için.

Tpl. arama 
süresi

Giden aramalar veya Gelen
aramalar aramalarõn sürelerini
Göster veya Sõl için.

Mobil oturum Bu 
otu
tele
gör
WA

PC oturumu Bu 
otur
tran

Telefonunuzun 
operatörünüzünkil
yüzden ekranda gö
bilgilendirici olara
çağrõ ücreti olarak
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telefon rehberine kişi ekleme
eni ekle> seçeneğini seçin.
 soyadõ girin (en fazla 20 karakter);
bir boş olabilir, ancak ikisi birden

ra tipi'ni seçin. Numara bölümü en
e ve bir "+" işaretini alõr. Her kişi
 5 numara bölümü gösterilir (örn. 2
õ, 3 iş numarasõ).
resim ve/veya sesle özelleştirmek
ğõdaki gibi hareket edin.

de görüntülenen Numaralar öğesi
numaralarõnõzõ saklamanõzõ sağlar.

bilgilerle birlikte cep telefonu
enizi tavsiye ederiz.

olabilse de, Numaralar öğesi

umarasõ
umarasõ ülkenizdeki acil durum
. Bir çok durumda, SIM kartõnõzõ
PIN kodunuzu girmemiş olsanõz da
yabilirsiniz.

dart acil durum numarasõ 112,
�dur.
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11. Rehber

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde
saklanõr: SIM kartõnõzda (girişlerin sayõsõ
kapasiteye bağlõdõr) veya telefonunuzda (en fazla
999 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş
olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Kişi listesi
Bu menüde isimleri ve telefon numaralarõnõ
yönetebilirsiniz. İsim listesi'e ana ekrandan direkt
olarak - tuşuyla da ulaşabilirsiniz.
SIM telefon rehberine kişi ekleme
1. Listedeki <Yeni ekle> seçeneğini seçin.
2. İsmi ve numarayõ girin, sonra girilen numaranõn

türünü belirleyin (Telefon, Faks veya Veriler).

Numara, SIM kartõnõza bağlõ olarak 40 hane ile
sõnõrlõdõr. Uluslararasõ ön ek, ülke ve alan kodunu
girmek numarayõ her yerden doğrudan
arayabilmenizi sağlar.

Telefondaki 
1. Listedeki <Y
2. Ad, sonrada

iki alandan 
boş olamaz.

3. Sonra Numa
fazla 40 han
için en fazla
cep numaras

Bu kişiyi bir 
istiyorsanõz, aşa
Numaralarõm
Kişiler listesin
kendi telefon 
Gerekli diğer 
numaranõzõ girm

Alanlarõ boş 
silinemez.

Acil durum n
Acil durum n
servislerini arar
takmamõş veya 
bu numarayõ ara

Avrupa�da stan
İngiltere�de 999



Rehber

Ayarlar Tümünü Sil
bir seferde silmek için. Bu
elefonun telefon rehberinde
elefon rehberinde kullanõlamaz.
nlenmesi ve 

rişmek için boş moddayken -
 bir ismi aramak için:
tede gitmek istediğiniz harfin
na basõn (örn. �U� harfine
ek için 8 tuşuna iki kez
õn). Bu harf ile başlayan ilk
õt listede seçilir.
tuşa basõn sonra aradõğõnõz

in ilk harflerini girin, ve isme
rudan gitmek için LTamam
na basõn.

efon rehberinde gösterilen
l> öğesini de
lanabilirsiniz.
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Bu menü, cep telefonunuzun telefon rehberi
konfigürasyon ayarlarõnõ içerir.
Rehber seç
Bu menü kullanmak istediğiniz telefon rehberini
seçmenizi sağlar, SIM kartta, Telefonda veya SIM +
telefon. Telefon rehberini seçmek için + veya -
tuşuna basõn. Seçilen telefon rehberine eklenen
kişiler daha sonra diğerine SIM�e kopyala veya
Telefona kopyala seçenekleri ile kopyalanabilir.
Cep telefonunuz bir seferde sadece bir telefon
rehberini idare edebilir ve diğeri ile ilgili bilgileri
göz ardõ eder, örn. eğer �Ada� her iki telefon
rehberinde de varsa ve telefondakini silerseniz,
SIM�de değişmeden kalõr.
Durum
Bu menü her bir telefon rehberinde kaydettiğiniz
toplam kişi sayõsõnõ görüntülemek için kullanõlõr.
Telefona kopyala
Bu seçenek SIM kartõnõzdaki bilgileri telefonunuza
kopyalar. 

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci
kez oluşturulmasõna sebep olur.

Kişilerin tümünü 
seçenek sadece t
kullanõlabilir, SIM t
Kişilerin düze
yönetilmesi
Telefon rehberine e
tuşuna basõn. Belirli
2 - 9 ve 
#

Lis
tuşu
gitm
bas
kay

# Bu 
ism
doğ
tuşu

Tel
<Bu
kul
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 ve ses ekleme
fon rehberinde kayõtlõ kişiler resim
şiselleştirilebilir.

çilen alanõn detaylarõnõ göstermek
n.
lefonun telefon rehberindeki bir
şiyi SIM telefon rehberine
pyalamak için (bundan sonra
efon rehberleri değiştirilirken veya
şka telefon kullanõlõrken
ncellenir).
r tuşa atayarak bu kişiye hõzlõ
ama numarasõ ayarlamak için (bkz
yfa 57).
rdiğiniz numara varsayõlan numara
arak kabul edilir ve ( tuşuna
stõğõnõzda otomatik olarak aranõr.
 seçenek ile başka bir varsayõlan
mara ayarlayabilirsiniz.
çilen numaranõn alan tipini
ğiştirmek veya tanõmlamak için.
çilen alandaki numarayõ
ğiştirmek için.
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SIM telefon rehberinde
SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişmek için Seçenekler tuşuna basõn:

Telefonun telefon rehberinde
Telefondaki telefon rehberinizde bir kişi seçin ve
aşağõdaki seçeneklere erişmek için Tamam veya
Seçenekler tuşuna basõn:

Bu kişi için kaydedilmiş numaralarõn listesine veya
alanlara erişmek için Göster seçin. Yeni alan
oluşturmak için <Yeni numara ekle>'yi seçin veya
diğer seçeneklerin bulunduğu ikinci sete ulaşmak
için numaralardan birini seçerek L tuşuna basõn,
bu seçenekler arasõnda şunlar yer alõr:

Kişilere resim
Telefondaki tele
ve/veya sesle ki

� Detaylar
� Ara
� IP arama
� SMS 

gönder

� MMS Gönder
� Hõzlõ arama
� Telefona 

kopyala

� Sil
� Kara listeye ekle
� Değiştir

� Göster
� Arama
� IP arama
� SMS gönder

� MMS Gönder
� Resim seç
� Ses seç
� SIM�e 

kopyala

� Sil
� Kara listeye 

ekle
� İsmi değiştir

Göster Se
içi

SIM karta 
kopyala

Te
ki
ko
tel
ba
gü

Hõzlõ 
arama

Bi
ar
sa

Varsayõlan 
yap

Gi
ol
ba
Bu
nu

Tipi 
değiştir

Se
de

Değiştir Se
de



Rehber

Philips9@9v.book  Page 52  Wednesday, May 7, 2008  4:42 PM
52

Bu fonksiyon sadece telefonun telefon rehberi
seçildiğinde kullanõlabilir.

1. Bir kişi seçerek L Seçenekler'e basõn.
2. Listede, Resim seç'i seçerek Resim albümü'nden

resim ekleyebilir ve Melodi seç ile zil tonlarõ
listesini açõp bir melodi ekleyebilirsiniz.

Bu kişi aradõğõnda, ilgili resim ve/veya ses
gösterilir/çalõnõr.

Kişiye ait resim aynõ zamanda Hõzlõ arama
özelliğinde de kullanõlõr. Bu resmi
değiştirdiğinizde, değişiklik Hõzlõ arama ayarlarõ'na
da uygulanõr.
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õ
e uyarõnõn Açõk veya Kapalõ olarak

zin verir. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
niz uyarõ tonunu seçebilirsiniz.

çõk veya Kapalõ olarak ayarlamanõzõ

n alarm sesleri ayarlamanõzõ sağlar:
danõzdaki bir etkinliğin zamanõ

 bir aramayõ cevaplayamadõğõnõzda.
il zayõfladõğõnda ve şarj edilmesi

õ: arama süresince aramanõn süresini
 yardõmcõ olmak için her dakika
n (arayan bip sesini duyamaz).
er)i < veya > tuşuna basarak almak
için

 seslerini Açõk veya Kapalõ olarak
sağlar, uyarõlarõn kendilerini

Ajanda uyarõsõnõKapalõ ayarlamak
tõrlatõcõ ekranõ görüntülemesini
rogramladõysanõz), ancak bununla
az.
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12. Ayarlar

Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarlarõ
değiştirmenizi (sesler, saat ve tarik, güvenlik vb.) ve
telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Sesler

Melodi
Bir melodi seçmenizi sağlar. Bu liste, kaydettiğiniz
melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen
melodinin dinletilmesini bekleyin.
Zil sesi seviyesi
Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamanõzõ
sağlar. + veya - tuşuna basarak zil sesini Sessiz ile
Artan arasõnda değiştirebilirsiniz.
Sessiz
Bu mod Açõk olduğundatüm uyarõlar devre dõşõdõr.

Sessiz mod tuş tonlarõ içinde geçerlidir.

Mesaj uyarõs
Mesaj geldiğind
ayarlanmasõna i
listeden istediği
Tuş tonlarõ
Tuş tonlarõnõ A
sağlar
Alarm sesleri
Aşağõdakiler içi
� Ajanda: ajan

geldiğinde,
� Cvpsz arama:
� Pil uyarõsõ: p

gerektiğinde
� Dakika uyarõs

belirlemenize
sesli uyarõ içi

Seçtiğiniz öğe(l
veya bõrakmak 

Bu menü alarm
ayarlamanõzõ 
DEĞİL. örn. 
telefonun Ha
önlemez (eğer p
ilgili alarm çalm



Ayarlar

Titreşim Kontrast
eleri seçmenizi sağlar.

ağõdõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
rir.

a veya mesaj geldiğinde,
ken vb durumlarda daima
ğerlerden birini seçin.
nluğu
viyeleri seçmenizi sağlar.

inti tuşlarõ ile saati ayarlamanõzõ

nce Saat Dilimi seçilmeli ve Yaz
dir (mümkünse).

veya gezinti tuşlarõna basarak
ağlar.
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Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati
geldiğinde, mesaj aldõğõnõzda ve alarm çaldõğõnda
titreşim uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir.
Titreşim uyarõsõ şarj cihazõna bağlandõğõnda daima
Kapalõ durumdadõr.
Açõlõş sesi
Telefonunuzu açtõğõnõzda karşõlama sesini Açõk
olarak ayarlamanõzõ sağlar.
Ekolayzõr
Bu seçenek farklõ ses yarlarõ seçmenizi sağlar.
Sadece arama sõrasõnda kullanõlabilir. Listede
gezinin ve farkõ duymak için birkaç saniye bekleyin.

Ekran
Bu menü menülerin ekranda nasõl
görüntüleneceğini ayarlamanõza izin verir.

Bu menüdeki fonksiyonlarõn çoğunun devre dõşõ
bõrakõlmasõ pil ömrünü arttõrõr (bkz. aşağõda
�Otonomi� sayfa 55).

Farklõ kontrast seviy
Duvar kağõdõ
Ana ekranõn duvar k
ayarlamanõza izin ve
Aydõnlatma
Aydõnlatma, aram
menülerde dolaşõr
aktifleşir. Mevcut de
Aydõnlatma yoğu
Farklõ aydõnlatma se

Saat ve tarih

Saati ayarla
Tuş takõmõ veya gez
sağlar.
Saati ayarlamadan ö
saati aktifleştirilmeli
Tarihi ayarla
İlgili sayõ tuşlarõna 
tarihi ayarlamanõzõ s
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yarla
yuvalarõnõn adlarõnõ ayarlamanõzõ

çeneğini ve yeniden adlandõrmak
 kartõ seçin.
M Yuvasõ
sayõlan SIM yuvasõnõ seçmenizi

fazla enerji tüketen özelliklere
enizi ve bu ayarlarõ hõzlõ bir şekilde
ömrünüzü arttõrmanõzõ sağlar.

uzu belirli bir ortama uyarlamanõz
õmlanmõş bir grup ayardõr. Örneğin
, zil sesini sessize ayarlar, titreşimi
tuş tonlarõnõ kapatõr (diğer öğeler
õza göre ayarlanõr). Toplantõnõz
l seçmek normal ayarlarõnõzõ geri
rofilin detayõ profil seçilirken

ş atayabilirsiniz (örn. 3 tuşuna
õş mekan aktifleştirir). Aynõ tuşa

smak devre dõşõ bõrakõr ve Kişisel
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Saat dilimi
Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Menüye
girdiğinizde, yukarõ ve aşağõ hareket tuşlarõ ile
gezinebileceğiniz bir dünya haritasõ görüntülenir.
Her saat dilimi Greenwich Mean Time (GMT)
dilimine göre pozisyonuna ve o saat dilimi
içerisindeki önemli şehirlere göre belirlenmiştir.
Gün õşõğõ modu
Gün õşõğõ tasarrufunu Açõk (yaz saati) veya kapalõ
(kõş saati) olarak ayarlamanõzõ sağlar. Eğer gün õşõğ
tasarrufu Açõk ise ve saati 12:00 olarak
ayarladõysanõz, seçeneği Kapalõ olarak
ayarladõğõnõzda otomatik olarak 13:00:00 olacaktõr.

Çift SIM
SIM Seç
Bu menü bir SIM kartõndan diğerine geçmenizi sağlar.
Dolaşõmõn Açõlmasõ
Bu menü dolaşõm durumunu ayarlamanõzõ sağlar.
Kapalõ (dolaşõm devre dõşõ), Dolaşõmdayken sor
(dolaşõmdayken başka bir SIM kartõ takmanõz için
seçilir) veya Dolaşõmdayken oto. Açõl seçeneğini
seçebilirsiniz.

Yuva Adõnõ A
Bu menü kart 
sağlar. Açõk se
istediğiniz SIM
Varsayõlan SI
Bu menü, var
sağlar.

Otonomi
Bu menü en 
doğrudan erişm
değiştirerek pil 

Profiller
Profil telefonun
için önceden tan
Toplantõ seçmek
aktifleştirir ve 
Kişisel ayarlarõn
bittiğinde Kişise
getirir. Her p
görüntülenir.
Profile hõzlõ tu
uzun basmak D
tekrar uzun ba
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ayarlarõnõza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz Kõsayollar
 kullandõğõnõz özelliklere ve
 için kõsayollar ayarlamanõzõ

dõğõnõz veya tercih ettiğiniz dört
nõzõ sağlar. Daha sonra bu
ğinizi ekrandaki simge ile hõzlõ
iz, bu sayede Rehber listesinde
rekmez. Detaylar için bkz �Dil�

n veya kişiye bir tuş atayarak
rlamanõzõ sağlar. Boş modda bu
fonksiyonu otomatik olarak
li numarayõ arar (Hõzlõ arama).
nceden yapõlandõrõlmõştõr, örn.
2, ancak bunlarõ yeniden
z (sadece 2 ile 9 arasõndaki
şlar kilitlidir:
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�Hõzlõ tuşlar� sayfa 56.
Bu özellik en sõk
seçeneklere erişmek
sağlar.
Hõzlõ arama
Bu özellik en sõk ara
numarayõ ayarlama
numaralardan istedi
şekilde arayabilirsin
girip gezinmeniz ge
sayfa 57.
Hõzlõ tuşlar
Belirli bir fonksiyo
doğrudan erişim aya
tuşa uzun basõş 
aktifleştirir veya ilgi
Belirli hõzlõ tuşlar ö
Alarm saati için 
programlayabilirsini
tuşlar). Aşağõdaki tu

Kişisel Burada yer alacak bilgiler, cep
telefonunuzun nasõl
yapõlandõrõldõğõna bağlõdõr.

Otonomi Titreşim Kapalõ

Melodi Orta

Aydõnlatma Eko mod

Tuş tonlarõ Kapalõ

Kulaklõk Titreşim Açõk

Melodi Orta

Araba Titreşim Açõk

Melodi Yüksek

Açõk hava Melodi Yüksek

Toplantõ Titreşim Açõk

Melodi Sessiz

Tuş tonlarõ Kapalõ
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elefonunuz ve kayõtlõ verilerinizin
ili özelliklere erişmenizi sağlar.

korumayõ Açõk veya Kapalõ olarak
ağlar. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
çarken PIN kodunuzu girmeniz

nek Kapalõ ise PIN kodunuzu
iz.

tir
me kodu ile birlikte PIN ve PIN 2
tirmenize izin verir. SIM kartõnõza
bazõ özellikler veya seçenekler
rafõndan sağlanmõş olan PIN gizli
ebilir.

PIN kodu girerseniz SIM kartõnõz
mak için operatörünüzden PUK
erekir. PUK kodunu 10 kez arka
irerseniz, SIM kartõnõz bloke olur
. Bu olduğu takdirde operatörünüz
 temas kurun.
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Servis sağlayõcõnõza bağlõ olarak, diğer hõzlõ tuşlar
tanõmlanmõş ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listeden, 2 ile 9 arasõnda bir tuş seçin ve
L tuşuna basõn. Eğer tuş programlõysa,
Değiştir seçin.

2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek
için listede gezinin ve L Seç tuşuna basõn.
Eğer Hõzlõ arama seçerseniz, kişi listesinden bir
kişi seçmeniz istenecektir.

3. Hõzlõ tuşu kullanmak için, boş moddayken
programlanmõş tuşa basõn ve basõlõ tutun.

Telefon telefon rehberi seçiliyken, görüntülenen
listeden istediğiniz numarayõ seçin.

Dil
Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi
sağlar. Listede gezinmek için + veya - tuşunu
kullanõn ve L Seç tuşuyla dil seçin.

Güvenlik
Bu menü cep t
güvenliği ile ilg
PIN koruma
Bu menü PIN 
ayarlamanõzõ s
telefonunuzu a
istenir.

Eğer bu seçe
değiştiremezsin

Kodlarõ değiş
Arama engelle
kodunuzu değiş
bağlõ olarak, 
operatörünüz ta
kodunu gerektir

Üç kez yanlõş 
bloke olur. Aç
kodu almanõz g
arkaya yanlõş g
ve kullanõlamaz
veya satõcõnõzla

0 Toplantõ modu
1 Sesli posta kutusunu ara.
* Uluslararasõ arama yap.
# Tuş kilidi.
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Tuş takõmõ kilidi

e
lanõmõnõ belirli aramalar ile
 Bu Gelen arama (Tüm aramalar
n) ve/veya Giden arama (Tüm
sõ ve Yerel Hariç Ulusl.) için
durumda, İptal seçeneği tüm
rde uygulanõr. Durum seçeneği
engellenip engellenmediğini

ağõmlõdõr ve servis sağlayõcõnõz
n özel arama engelleme şifresi

jlarõnõzõ, rehberinizi ve arama
a altõna alabilirsiniz. Bilgi
ak istediğiniz menüyü seçin.
 belirlenen varsayõlan kod
eğiştirebilirsiniz.

ece sabit no seçildiğinde
malarõ sadece Sabit no listesi ile
rlamanõza izin verir.
 özellik aboneliğe bağlõdõr ve
2 kodu gerektirir

zsayfa 57). Bu özellik WAP
 de geçerli olabilir.
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Tuş takõmõ kilidini Kapalõ olarak ayarlamanõzõ veya
anõnda ya da gecikmeli kilit ayarlamanõzõ sağlar.
Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken, tuş
takõmõnõzõn tuş kilidini # tuşuna basarak geçici
olarak açarsanõz, seçtiğiniz gecikmeye bağlõ olarak
otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi
otomatik olarak açõlõr. 

Sabit no listesi
Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanõzõ ve Arama
kõsõtlama seçeneği ile aramalarõ sadece bu liste ile
sõnõrlamanõzõ sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve PIN2 kodu
gerektirir (bkzsayfa 57).

Arama engellem
Telefonunuzun kul
sõnõrlamanõzõ sağlar.
veya Dolaşõmday ike
aramalar, Uluslarara
uygulanabilir. Her 
aramalar için bir sefe
bir arama tipinin 
görmenizi sağlar.

Bu özellik şebeke b
tarafõndan sağlana
gerektirir.

Bilgi gizliliği
Bu menü ile mesa
bilgilerinizi korum
gizliliği ile korum
Fabrika tarafõndan
0000'dõr. Bu kodu d

Sabit no listesi PIN2 kodunu kullanarak Sabit no
listesi listesine bakmanõzõ,
düzenlemenizi ve değiştirmenizi
sağlar.

Arama
kõsõtlama

Sad
ara
sõnõ
Bu
PIN
(bk
için
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e seçin ve aşağõdaki seçeneklere
 tuşuna basõn:

Seçilen profilin tüm
parametrelerini göstermek için.
Seçilen profili yeniden
adlandõrmak için.
GSM ayarlarõnõ değiştirmek için:
� Kullanõcõ adõ & Şifre,
� Bağlantõyõ sağlamak için

gerekli olan Telefon No.'dur ve
operatör tarafõndan sağlanõr
(ISDN No. veya Analog No.)

� Çalõşmadõğõ süre, telefonun
bağlantõyõ otomatik olarak
kestiği 30 saniyeden uzun bir
süre (eğer bağlantõ
kurulmuşsa).
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Şebeke
Şebeke üzerinden GPRS kullanõmõ ve aboneliği
hakkõnda bilgi almak için telefon operatörünüzle
temasa geçin. Bu bölümde açõklanan menüleri
kullanarak telefonunuzu operatörünüzün sağladõğõ
GPRS ayarlarõ ile yapõlandõrmak isteyebilirsiniz.
Daha sonra kullanõlacak her uygulama için (örn.
WAP, MMS) taşõyõcõyõ (GSM veya GPRS) seçin.
Erişim Ayarlarõ
Bu menü çeşitli servislere bağlanõrken kullanmanõz
için farklõ veri profilleri yaratmanõzõ sağlar:
örneğin, WAP kullanõrken veya MMS gönderirken,
GSm veya GPRS şebekesine bağlanmak için
seçilen profil kullanõlõr.
Aşağõda açõklanan seçenekler operatör ve/veya
abonelik bağõmlõdõr. Bağlantõlar sõrasõnda alõnan
hata mesajlarõ genel olarak yanlõş parametrelerden
kaynaklanõr: ilk kullanõmdan önce bazõ durumlarda
SMS ile de alabileceğini ilgili ayarlar için
operatörünüze danõşõn. Bazõ önceden tanõmlõ
profiller tekrar programlanma veya isimlendirmeyi
önleyecek şekilde engellenmiş olabilir.

Listeden bir öğ
erişim için L
Göster

Ad değiştir

GSM Ayarlarõ
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Tekrar kayõt ol
iğinde bulunduğunuz bölgede
 listesini sağlar. Kaydolmak

i seçin ve onaylamak için =

õranõza göre şebeke listenizi
r. Bir kez tanõmlandõğõnda,
bu tercihler doğrultusunda
ktõr.
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GPRS ekle
Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasõl
bağlanacağõnõ tanõmlar.

Manuel mod seçild
bulunan şebekelerin
istediğiniz şebekey
tuşuna basõn.
Tercih listesi
Bu menü tercih s
oluşturmanõzõ sağla
telefon şebekeye 
bağlanmaya çalõşaca

GPRS ayarlarõ GPRS ayarlarõnõ değiştirmek
için:
� Kullanõcõ adõ, 
� Şifre, 
� Çalõşmadõğõ süre
� APN menüsü bağlanmak

istediğiniz harici veri
şebekesinin adresini girmenize
izin verir, bağlantõ sağlamak
için bir metin dizisi kullanõlõr.

Veri arms için Telefonunuz GPRS servisine
sadece gerekli olduğunda
bağlanõr. Bu seçenek enerji
sarfiyatõnõ azaltõr ancak bağlantõ
gecikmesini arttõrõr.

Daima açõk Telefonunuz GPRS servisine
otomatik olarak bağlanõr (Eğer
varsa). Bu seçenek GPRS
özelliklerine daha hõzlõ erişim
sağlar, ama enerji sarfiyatõnõ
arttõrõr.
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ana ekranda aynõ anda bir kaç sembol
görüntülenebilir.
Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda
kullanõlamõyordur. Kapsama alanõ dõşõnda bir
yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe
yarayabilir.

Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili
çalmaz.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS şebekesine
bağlõdõr.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.

 Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ aldõğõnõzõ
gösterir.
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayõf).
Alarm saati aktif.

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

SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini
alabilmek için eski mesajlarõ silin.
Aramalarõn koşulsuz yönlendirileceği numara -
Gelen tüm sesli aramalarõnõz telesekreter
dõşõnda bir numaraya yönlendirilir.
Arama yönlendirme telesekretere - Gelen tüm
aramalarõnõz telesekretere yönlendirilir.
Şebeke alanõnõz - Şebeke operatörünüz
tarafõndan belirlenen alan. Aboneliğe bağlõdõr,
detaylar için servis sağlayõcõnõzla konuşun.
GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine
bağlõ.
Sinyal kalitesi: çubuk sayõsõ ne kadar fazla ise
kalite o kadar yüksektir.
SMS Sohbet - seçenek Açõk olarak ayarlõ.

Hafõza dolu - Telefonun hafõzasõ dolu.
Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.
MMS mesajõ - Yeni multimedya mesaj
aldõğõnõzõ gösterir.
Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza yeni
mesaj geldiğini gösterir.
Otomatik aç/kapat - seçenek Açõk olarak
ayarlõdõr.
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Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük
erişemeyeceği şekilde tutun.
u yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
lõşõn. 
yacaksanõz, telefonu kapatõn ve

õktan sonra PIN kodunuzu
kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
zun tasarõmõ yürürlülükteki
etmeliklere uygundur. Bununla
lefonunuz diğer elektronik
interferans yaratabilir. Buna
lefonunuzu evde ve dõşarõda

 yerel tavsiyelere ve
ymanõz zorunludur. Cep
alar ve uçaklarda kullanõmõ
ler son derece açõktõr.
p telefonu kullanõmõnõn sağlõk

konusunda kamu endişesi
knolojisi de dahil olmak üzere
nolojisi üzerindeki mevcut
n geçirilmiş ve radyo dalgasõ
almadan korunma standartlarõ
ep telefonunuz yürürlülükteki
artlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
syon Terminal Ekipman

/EC ile uyumludur.
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Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

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

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

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

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro

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

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

çocuklarõn 
PIN kodun
tutmaya ça

Uzun süre kullanma
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn ald
değiştirin ve arama 

Telefonunu
yasa ve yön
birlikte te
cihazlarla 

bağlõ olarak cep te
kullanõrken tüm
yönetmeliklere u
telefonlarõnõn arab
ile ilgili yönetmelik
Son zamanlarda ce
üzerindeki etkisi 
oluşmuştur. GSM te
radyo dalga tek
araştõrmalar, gözde
enerjisine maruz k
yukarõ çekilmiştir. C
tüm güvenlik stand
ve Telekomünika
Yönetmeliği 1999/5
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üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
nik ekipmanõn radyo enerjisinden

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel

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

zlarõ
azõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
õ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
 interferansõna maruz kalõp
orun.

iş performans
 performansõnõ geliştirmek için,
misyonunu azaltõn, pil tüketimini
õdaki anahatlarõ dikkate alarak
mõ sağlayõn:
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Telefonunuzu daima kapatõn...
Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

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

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

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

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

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

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

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

Geliştirilm
Telefonunuzun
radyo enerjisi e
azaltõn ve aşağ
güvenli kullanõ



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

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

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

uz ve arabanõz
 araba kullanõrken cep telefonu
nuşmanõn konsantrasyonu
ni göstermiştir, bu çok tehlikeli
ağõdaki ana hatlara uyun.
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çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ
ile kullanmõyorken).

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

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

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

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece P
kullanõn, d
telefonunuz
telefonunuz
kõlabilir. Y

patlamaya da yol aç
Hasar gören parça
hemen değiştirildiği
parça kullanõldõğõnd

Cep telefonun
Çalõşmalar
ile ko
bozabildiği
olabilir. Aş
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akõm
aj malzemelerinin, bitmiş pillerin
i telefonlarõn atõlmasõna yönelik
yönetmeliklere dikkat edin ve
õn geri dönüşümlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

EEE İşareti: �Tüketici 

zün atõlmasõ
i dönüşümü ve tekrar kullanõmõ
k kaliteli malzemeler ve bileşenler
e üretilmiştir. 

etli ambalaj malzemesi geri
şümlüdür.

i ulusal geri kazanõm ve geri
şüm sistemine mali destek

anmõştõr.
tik malzeme geri dönüşümlüdür
õ zamanda plastik tipini de belirtir).
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� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu
kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

EN 60950 Norm
Sõcak hava veya güneş õşõğõna uzun süre maruz
kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda)
telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle
metalden yapõlmõşsa. Bu gibi durumlarda
telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ
zamanda ortam sõcaklõğõnõn 40° C üzerinde veya 5°
C altõnda olduğu yerlerde kullanmaktan kaçõnõn.
Telefonunuz için, priz telefona yakõn ve kolay
erişilebilir olmalõdõr.

Çevresel b
Ambal
ve esk
yerel 
bunlar

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

DFU�da W
için Bilgi�

Eski ürününü
Ürününüz, ger
mümkün yükse
ile tasarlanmõş v

Etik
dönü
İlgil
dönü
sağl
Plas
(ayn



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

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski
ürününüzü normal ev atõklarõnõzla birlikte atmayõn.
Eski ürününüzün doğru şekilde atõlmasõ çevre ve
insan sağlõğõ açõsõndan potansiyel negatif etkileri
önleyecektir.
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 kontrol edin veya yardõm/bilgi için
ünüzle temas kurun.
sõşlarõna cevap vermiyor 
vaş cevap veriyor)
caklõklarda daha yavaş cevap verir.
e telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.

 sõcak bir yere götürerek tekrar
durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla

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

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

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

ru girdiğinizden emin olun veya bu
detaylõ bilgi için operatörünüzle
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Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
Telefonu açtõğõnõzda BLOKE mesajõ 
görünüyor
Birisi telefonunuzu kullanmaya çalõşmõş ancak ne
PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu
bilmiyormuş. Servis sağlayõcõnõzla görüşün.
Ekranda IMSI hatasõ görünüyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle
görüşün.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadõğõnõ
şebeke operatör
Ekran tuş ba
(veya çok ya
Ekran düşük sõ
Bu normaldir v
Telefonu daha
deneyin. Diğer 
temas kurun.
Piliniz fazla õ
Telefonunuz i
kullanõyor olab
birlikte temin e
kullanõn.
Telefonunuz
numarasõnõ g
Bu özellik şeb
şebeke arayanõn
telefon Arama 1
ilgili detaylõ bil
Metin mesajl
Bazõ şebekeler 
izin vermez. 
numarasõnõ doğ
konu ile ilgili 
görüşün.



JPEG resimler alamõyorsunuz ve/veya Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 

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

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

efon kullanmanõza izin verilip
yetkililerden kontrol edin.

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

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

Araba sürerken tel
verilmediğini yerel 

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

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

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

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

Tekli kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir.
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Özel Soğurma Oranõ Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyosyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
(IEEE) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak korunmasõ için
yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama on
gram doku için 2.0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama bir gram doku için
1.6 W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR srtifikalandõrõlmõş en
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri
maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak
üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak,
baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer. 
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. 
Philips Xenium 9@9v cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,690
W/kg'dõr. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.
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Ticari marka 
deklarasyonu

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

0842463
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Uygunluk Beyanõ
Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
Xenium 9@9v
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35175902

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360:2001; EN50361:2001-7
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1 
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
 

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapõlmõş ve yukarõda adõ geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşõlamõştõr.
Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylõ olarak Ek V ile
açõklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile
aşağõdaki Onaylanmõş Kurumun gözetiminde
yapõlmõştõr. BABT, Balfour House, Churchfield
Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. İngiltere
Tanõmlama işareti: 0168

26 Ocak 2008

Kalite Yöneticisi
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PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

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

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

+90 216 575 50 52  

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

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

+90 232 482 15 14

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

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

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

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