
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

)  tuşuna uzun basõn.

Telefon numarasõnõ girin ve
L tuşuna basõn, Numarayõ
sakla seçin.

Tuş takõmõ ile numarayõ girin
ve aramak için ( tuşuna
basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda (

tuşuna basõn.
) tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda )

tuşun basõn.
Arama sõrasõnda + veya -

tuşuna basõn.
Boş moddayken - tuşuna
basõn.
Telefonunuzu keşfedin

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

sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlanm

Nasõl�

Alfanümerik
tuş takõmõ

Mikrofon/Kulaklõk/
Şarj cihazõ girişi

 Ana ekran

Gezinme tuşlarõ

Aramayõ bitirme
ve açma/

kapatma tuşu

Sol fonksiyon tuşu/
Tamam tuşu

Alma tuşu

Sağ fonksiyon
tuşu

 

Telefonu Açma/
Kapama
Telefon 
Rehberine 
Numara 
Kaydetme
Arama yapma

Arama 
cevaplama

Aramayõ bitirme
Aramayõ 
reddetme

Kulaklõk Sesini 
Ayarlama

Telefon rehberi�ne 
erişme
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Sol/Sağ tuş
Ekranõn altõnda gösterilen fonksiyonlarõ yerine
getirmek için tuş takõmõnõn en üstünde bulunan sol
ve sağ fonksiyon tuşlarõna L ve R basõn.

Ana menüye 
erişim

Boş moddayken L tuşuna
basõn.

Sessiz moda 
geçme

Sessiz mod ile kişisel mod
arasõnda geçiş yapmak için
boş moddayken + tuşuna
uzun basõn.

Önceki menüye 
dönme

R tuşuna basõn.

Boş moda hõzlõ 
dönme

) tuşuna basõn.
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Başlarken

, pili üst kõsmõndan aşağõda
ldõrõn.
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1. Başlarken

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

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

SIM kartõ takõn
Yeni SIM kartõnõzõ takmak için aşağõdaki adõmlarõ
izleyin. Arka kapağõ ve pili çõkartmadan önce cep
telefonunuzu kapatmayõ unutmayõn.
Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ
çõkartmalõsõnõz. Parmağõnõz ile arka kapağa bastõrõn
ve kapağõ aşağõ kaydõrõn (1). Daha sonra pil yuvasõ
kapağõnõ (2) aşağõda gösterilen şekilde çõkartõn. 

Pili çõkartõn
Pili çõkartmak için
gösterilen şekilde ka



5

akõn
ncaya dek kaydõrarak yerine takõn.
madan önce ekran üzerindeki
õkartõn.

ma
 için ) tuşuna uzun süre basõn.
akdirde PIN kodunu girin. Bu kod
ya satõcõnõz tarafõndan önceden

ze bildirilir. PIN kodu hakkõnda
çin, bkz �Güvenlik�.

 kez yanlõş PIN kodu girerseniz
loke olur. Blokesini açmak için
 PUK kodu almanõz gerekir.
Başlarken

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

Pili yerine takõn
Pili tekrar yerine yerleştirin, altõn renkli kontaklar
aşağõ bakmalõdõr. Daha sonra aşağõ bastõrarak
kilitleyin.

Arka kapağõ t
Arka kapağõ duru
Telefonu kullan
koruyucu filmi ç

Telefonu aç
Telefonu açmak
Gerekli olduğu t
operatörünüz ve
yapõlandõrõlõp si
daha fazla bilgi i

Arka arkaya üç
SIM kartõnõz b
operatörünüzden



Başlarken

Pili şarj etme Şarj sõrasõnda şarj göstergeleri hareket eder. Pilin
sõ 3 saat sürer. Tüm çubuklar
l tamamen şarj olmuştur. Şarj
iniz.
ullarõna bağlõ olarak konuşma ve
tten 750 saate kadar yükselebilir.
duktan sonra şarj cihazõnõn cep
masõ pile zarar vermez.
anõn tel yolu fişten çekmektir,

işilebilir bir priz kullanõn. Şarj
a takabilirsiniz.
6

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr ve pil seviyesi düştüğünde
bu size bir uyarõ sesi ile bildirilir. Pili taktõktan
sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. 
Şarj cihazõnõn konektörünü gösterilen şekilde takõn.
Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takõn. 

tamamen şarj olma
sabit olduğunda, pi
cihazõnõ çõkartabilirs
Ağa ve kullanõm koş
bekleme süresi 8 saa
Pil tamamen şarj ol
telefonuna takõlõ kal
Şarj cihazõnõ kapatm
bu yüzden kolay er
cihazõnõ IT kaynağõn
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kart takõlõyken, acil durum numarasõnõ
rek ( tuşuna basabilirsiniz.

ndart acil durum numarasõ 112,
9�dur.

aplama ve sonlandõrma
duğunda, arayan kişi arama kimliğini

arayanõn numarasõ ekranda
r. Eğer numara telefon rehberinde
ara yerine arayanõn ismi görüntülenir.
aplamak için: ( tuşuna basõn.
detmek için: ) tuşuna basõn. 
: ) tuşuna basõn.

moddayken çalmaz.

yanõt seçtiyseniz, ) tuşu dõşõndaki
playabilirsiniz.

sõndaki seçenekler
a aşağõdaki seçeneklere erişmek için
tuşuna basõn:
onumu

gönderme ve alma
tesi
kletme
ri�ne erişim
Arama

2. Arama
Arama yapma
Boş ekrandayken
1. Boş moddayken, tuş takõmõnõ kullanarak telefon

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

2. Numarayõ çevirmek için ( tuşuna basõn .
3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.

Uluslararasõ arama yapmak için, uluslararasõ
arama ön eki "+" yerleştirmek için * tuşuna
uzun basõn.

Telefon rehberini kullanma
1. Boş moddayken -  tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin ve seçilen numarayõ

aramak için ( tuşuna basõn. Farklõ bir numara
seçmek için, + veya -  tuşlarõna basõn (daha
fazla bilgi için bkz �Kişiler�).

3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.

Acil durum aramasõ yapma
Telefonda SIM kart takõlõ olmadan, acil durum
aramasõ yapmak için L (SOS) tuşuna basabilirsiniz. 

Telefonda SIM 
boş modda gire

Avrupa�da sta
İngiltere�de 99

Arama cev
Gelen arama ol
gizlememişse 
görüntülenebili
kayõtlõysa, num
� Aramayõ cev
� Aramayõ red
� Sonlandõrma

Telefon sessiz 

Eğer Her tuşla 
her tuş ile ceva

Arama sõra
Arama sõrasõnd
L Seçenekler 

- Ahizesiz k
- Mesajlar 
- Arama lis
- Arama be
- Not defte



Arama

- Bitir �  2 arama arasõnda geçiş için Aramayõ değiştir
e alma
cevaplama
asõnda ikinci bir arama gelirse,
kartõr ve ekranda gelen arama ile
lenir. Yapabilecekleriniz:

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).
Aramayõ reddetmek için.
Seçenekler listesine erişmek
için. Cevapla, Aramayõ reddet,
Ahizesiz Cevapla ve Bitir
seçebilirsiniz.
8

- İsim listesi�ne erişim
- Aramayõ Sessiz�e alma

Kulaklõk Sesini Ayarlama
Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için +
veya - tuşuna basõn.

Birden fazla arama
Telefonunuzu kullanarak aynõ anda iki veya daha
fazla aramayõ idare edebilirsiniz ve konferans arama
yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanõlabilirliği
şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlõdõr.
İkinci aramayõ yapma
Aktif arama sõrasõnda veya bir aramayõ beklemeye
aldõğõnõzda ikinci bir arama yapabilirsiniz.
Telefondayken numarayõ girin (veya telefon
rehberinden bir kişi seçin) ve ( tuşuna basõn. İlk
arama beklemeye alõnõr ve ikinci numara aranõr.
Daha sonra aşağõdaki seçeneklere erişmek için L
tuşuna basõn:
� Ahizesiz konumu
� Aramayõ aktar
� Arama bekletme
� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için.
� Bitir

� Aramayõ Sessiz�
İkinci aramayõ 
Bir görüşme esn
telefon bip sesi çõ
ilgili bilgi görüntü
( tuşuna basõn

) tuşuna basõn
L Seçenekler 
tuşuna basõn
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C/Abc/abc Giriş
a bir kez basarak (2 ile 9)
eki ilk harfi girin, ikinci harf için
 ve bu şekilde devam edin. Eğer

ve gireceğiniz harf aynõ tuş
 imlecin tekrar belirmesi için
 bekleyin.
ndaki karakteri silmek için R

.
özcüğü nasõl yazõlõr:

 (PQRS), 2 (ABC), 7, 7, 7
4, 4 (GHI) basõn. Mesaj
a L tuşuna basõn.

ap giriş modunda boşluk  girmek
 basabilirsiniz. Büyük küçük harf
apmak için 0 tuşuna basõn.

i harfler aşağõdaki gibidir:
lenme sõrasõna göre karakterler
 : # $ / _ 1

 ä å æ ç
 è ∆ Φ
 ì
Metin veya sayõ girme

3. Metin veya sayõ girme
Giriş Metodu
Telefon 4 tip giriş metodu destekler:
Multitap ABC/Abc/abc
T9 ABC/Abc/abc
Nümerik
Semboller

Seçenek listesinden İngilizce kelimeler, harfler,
semboller ve sayõlar girmek için uygun giriş metodu
seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş
modunu gösterir. 

Fonksiyon tuşlarõ

Multitap AB
1. Nümerik tuş

tuşun üstünd
iki kez basõn
girdiğiniz 
üzerindeyse,
birkaç saniye

2. İmlecin solu
tuşuna basõn

Örnek: "sarõ" s
7, 7, 7, 7

(PQRS), 4, 
tamamlandõğõnd

ABC/abc Multit
için 1 tuşuna
arasõnda geçiş y

Tuşlar üzerindek

R İmlecin solundaki karakteri siler veya
düzenleme modundan çõkar.

+/-/</> İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime
veya sembol seçer, listede aşağõ hareket
eder.

) Boş moda döner.
L Listeden vurgulanmõş kelimeyi seçer veya

Seçenekler menüsüne girer.
# Sembolleri girer.
* Giriş modunu değiştirir.

Tuş Görüntü
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



Metin veya sayõ girme

Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler

ki girişleri silmek için R

eyi seçmek için gezinme tuşu
tuşuna basarak girin.
üğü nasõl yazõlõr:
4 tuşlarõna basõn Ekranda
e görüntülenir. Sarõ.

+ tuşuna basõn ve Sarõ seçin.
rak Sarõ kelimesinin seçimini

yõlarõ girmek için ilgili nümerik
) basõn.

 için, R tuşuna basõn.

bolleri girmek için # tuşuna
ktalama veya sembolü seçmek
ullanõn ve L tuşuna basarak
e sembol listesinde gezinmek

6 m n o 6 ñ ò ö 
10

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 L tuşuna basõn.
T9 ABC/Abc/abc Giriş
T9 İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri
girmek için daha hõzlõ bir yol sağlar.
1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarõna

(2 ile 9) sadece bir kez basmanõz yeterlidir:

güncellenir.
2. İmlecin solunda

tuşuna basõn.
3. İstediğiniz kelim

kullanõn ve L  
Örnek: "sarõ" sözc
1. 7 2 7 

listedeki ilk kelim
2. Kaydõrmak için 
3. L tuşuna basa

onaylayõn.

Nümerik giriş
1. Üzerlerindeki sa

tuşlara (0 ile 9
2. Bir sayõyõ silmek

Sembol Giriş
Noktalama veya sem
basõn. İstediğiniz no
için gezinme tuşu k
girin. Noktalama v
için - tuşuna basõn.

7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ü ù
9 w x y z 9 Ω ø Ξ Ψ
0 0

Tegic Euro. Pat. 
Baş. 0842463
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inden bir mesaj gönderdiğinizde,
�SMS Gönderildi� gösterilebilir.
n SIM kartõnõzda ayarlõ olan SMS
derildiği anlamõna gelir. Fakat
a ulaşõp ulaşmadõğõ hakkõnda
lgi vermez.

õnõz SMS mesajlarõnõ okumanõzõ
 liste şeklinde görüntülenir. 
tülenirken, okumak için L tuşuna
nra aşağõdaki menü seçeneklerine
 tuşuna basõn:
önderen cevaplanõr.
eçilen mesaj iletilir.
elen kutusu içindeki tüm mesajlar

ilinir.
eçilen mesaj silinir.
eçilen mesajõ Arşiv klasörüne taşõr.
önderini arar.
önderenin numarasõnõ kaydeder.
Mesajlar

4. Mesajlar

SMS
Bu menü Kõsa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak
metin mesajlarõ göndermenizi, gönderdiğiniz ve
aldõğõnõz mesajlarõ yönetmenizi sağlar.
Mesaj yaz
SMS oluşturmak ve göndermek için, <Mesaj
oluştur> seçin ve mesajõnõzõ yazmaya başlayõn.
Mesajõnõzõ yazdõktan sonra, aşağõdakilere erişmek
için L Seçenek tuşuna basabilirsiniz:

SMS ağõ üzer
telefonunuzda 
Bu yazõ, mesajõ
merkezine gön
mesajõn alõcõy
herhangi bir bi

Gelen kutusu
Bu menü aldõğ
sağlar. Mesajlar
Bir mesaj görün
basõn, daha so
erişim için L 

Gönder Mesaj gönderilir.
Çoklu Gönder Mesaj birden fazla alõcõya gönderilir.
Kaydet Mesajõ taslak klasörüne kaydeder.
Dil Gösterilecek dili seçin.
Ses ekle Melodi ekleyin.
Grafik ekle Resim ekleyin.

Cevapla G
İlet S
Tümünü sil G

s
Sil S
Arşive Taşõ S
Tekrar ara G
Numarayõ 
Sakla

G



Mesajlar

Giden kutusu

 bilgisi gibi çeşitli metin
 sağlayan bir şebeke hizmetidir.
tüm abonelerine iletilir. Eğer bu
şebeke size mevcut yayõn
larõnõ sağlayacaktõr.

j konularõ almak amacõyla yeni
õmlamanõzõ sağlar. Konu kodu
eğiştir seçenekleri kullanõlabilir.

ren cevaplanõr.
n mesaj iletilir.
õ göndereni arar.
õ göndereni ahizesiz arar.
renin numarasõnõ kaydeder.

utusundaki tüm mesajlarõ siler.

n mesaj silinir.
12

Başarõ ile gönderilemeyen mesajlar Giden kutusuna
kaydedilir. 
Taslak
Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm
SMS mesajlarõnõ listeler. Bir mesaj seçmek için L
tuşuna basõn ve aşağõdaki seçeneklere erişmek için
L tuşuna basõn:

Şablon
Düzenleme veya daha sonra gönderme için şablon
olarak kaydedilmiş tüm mesajlarõ listeler.
Arşiv
Bu menü Gelen kutusu içinden Arşiv içine taşõdõğõnõz
tüm SMS'leri listeler. Bir mesaj seçin ve aşağõdaki
seçeneklere ulaşmak için L �ye basõn:

SMS yayõnõ
Haberler ve trafik
mesajlarõnõ almanõzõ
Mesajlar şebekenin 
özellikle aktifse, 
kanallarõnõn numara
Konular
Bu menü yeni mesa
kanal numaralarõ tan
için <Yeni>, Sil veya D

Sil Seçilen mesaj silinir.
İlet Seçildiğinde, seçilen mesajõn

içeriği mesaj editöründe
görüntülenir. Göndermeden önce
mesajõ değiştirebilirsiniz.

Tüm 
SMS'leri sil

Taslak kutusundaki tüm mesajlarõ
siler.

Cevapla Gönde
İlet Seçile
Tekrar ara Mesaj
Ahizesiz ara Mesaj
Numarayõ 
Sakla

Gönde

Tüm 
SMS'leri sil

Arşiv k

Sil Seçile
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çõk iken, kişi ile SMS kullanarak
ohbet etmenizi sağlar.
çõk olarak ayarlanmõşsa, alõcõnõz
MS�i aldõğõnda size kõsa mesaj ile
aber verilecektir. Bu özellik
boneliğe bağlõdõr.
Mesajlar

Alõş
Bu menü, yayõn mesajlarõnõn alõnõp alõnmayacağõnõ
ayarlamanõzõ sağlar. Açõk seçiliyken, yayõn
mesajlarõnõ alabilirsiniz. Kapalõ�yõ seçtiğinizde ise,
yayõn mesajlarõnõ alamazsõnõz. 

Ayarlar
Bu menü SMS�leri aşağõdaki seçenekler ile
özelleştirmenizi sağlar:
Otomatik 
kayõt

Açõk iken, gönderilen mesajlar
otomatik olarak kaydedilir.

SMS merkezi Varsayõlan SMS merkezinizi seçin.
SIM kartõnõzda bu hizmet
kullanõlamõyorsa, SMS merkezi
numaranõzõ girmeniz gerekecektir.

İmza Açõk iken, imzanõzõ girebileceğiniz
editörü açar. Mesajõnõz alõcõya
gönderilmeden önce sonuna imzanõz
eklenir.

Geçerlilik 
süresi

Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunu
seçersiniz. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur).
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

Hõzlõ SMS A
s

Teslim raporu A
S
h
a



Ayarlar

Tuş kilidi
tuşlarõ otomatik olarak

 Bu fonksiyonu etkinleştirmek
rakmak için Açõk veya Kapalõ

mayõ Açõk veya Kapalõ olarak
. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
en PIN kodunuzu girmeniz

 Kapalõ ise PIN kodunuzu

odu ile birlikte PIN ve PIN 2
enize izin verir. SIM kartõnõza
 özellikler veya seçenekler
dan sağlanmõş olan PIN gizli
r.

kodu girerseniz SIM kartõnõz
 için operatörünüzden PUK
ir. PUK kodunu 10 kez arka

seniz, SIM kartõnõz bloke olur
 olduğu takdirde operatörünüz
as kurun.
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5. Ayarlar

Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek
için ayarlarõ değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik,
vb.) sağlar.

Saat ve tarih
Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile saati ve tarihi
ayarlamanõzõ sağlar. 

Dil
Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil
listesinde gezinmek için + veya - tuşuna basõn ve
onaylamak için Lt tuşuna basõn.

Hõzlõ tuşlar
Kõsayol özelliklerinin listesini görüntüler. Belirli
bir özellik ile bir sayõ tuşu arasõnda ilişki oluşturarak
yeni kõsayol tuşu ayarlayabilirsiniz. Ayrõca mevcut
kõsayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Güvenlik
Bu menü cep telefonunuz ve kayõtlõ verilerinizin
güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

Boş moddayken 
kilitlemenizi sağlar.
veya devre dõşõ bõ
seçebilirsiniz.
PIN koruma
Bu menü PIN koru
ayarlamanõzõ sağlar
telefonunuzu açark
istenir.

Eğer bu seçenek
değiştiremezsiniz.

Kodlarõ değiştir
Arama engelleme k
kodunuzu değiştirm
bağlõ olarak, bazõ
operatörünüz tarafõn
kodunu gerektirebili

Üç kez yanlõş PIN 
bloke olur. Açmak
kodu almanõz gerek
arkaya yanlõş girer
ve kullanõlamaz. Bu
veya satõcõnõzla tem
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r. Her durumda, İptal seçeneği tüm
r seferde uygulanõr. 
ke bağõmlõdõr ve servis sağlayõcõnõz
anan özel arama engelleme şifresi

arlarõ
 şebekesini seçmenize izin verir:

ih sõranõza göre şebeke listenizi
sağlar. Bir kez tanõmlandõğõnda,
ye bu tercihler doğrultusunda
õşacaktõr.
i
çildiğinde bulunduğunuz bölgede
lerin listesini sağlar. Kaydolmak
keyi seçin ve onaylamak için L

 sesinin yüksekliğini ayarlamanõzõ
 - tuşuna basarak zil sesini Sessiz ile
eğiştirebilirsiniz.
Ayarlar

Sabit no listesi
Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanõzõ ve Arama
kõsõtla seçeneği ile aramalarõ sadece bu liste ile
sõnõrlamanõzõ sağlar.
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve PIN2 kodu
gerektirir (bkz sayfa 14).

Arama engelleme
Bu menü Giden ve Gelen aramalar�õ Ayarlar
menüsünden kõsõtlayarak telefonunuzu belirli
aramalar ile sõnõrlandõrmanõzõ sağlar. Engelle Kodu
menüsü engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
Gelen aramalar menüsü Tümü veya Dolaşõmda iken
seçmenizi sağlar. Aranan numaralar menüsü Tümü,
Uluslararasõ aramalar veya  Yerel Hariç Ulusl.

seçmenizi sağla
aramalar için bi
Bu özellik şebe
tarafõndan sağl
gerektirir.

Şebeke Ay
Bu menü servis
Tercihler
Bu menü terc
oluşturmanõzõ 
telefon şebeke
bağlanmaya çal
Şebeke seçim
Manuel mod se
bulunan şebeke
istediğiniz şebe
tuşuna basõn.

Sesler

Zil seviyesi
Bu seçenek zil
sağlar.  + veya 
Artan arasõnda d

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

Arama kõsõtla Sadece sabit no seçildiğinde
aramalarõ sadece Sabit no listesi ile
sõnõrlamanõza izin verir.
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve
PIN2 kodu gerektirir (bkz
sayfa 14). 



Ayarlar

Melodi bip sesini duyamaz) Açõk veya Kapalõ olarak

, ajanda etkinliğinin saati
ldõğõnõzda ve alarm çaldõğõnda

Açõk veya Kapalõ olarak
rir.

seçeneklerini boş modda
lar.

õn fon resmini ayarlayabilirsiniz

eleri seçmenizi sağlar.

i 5s, 10s, 15s ve 30s olarak
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Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen
sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir.
Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini
bekleyin.
Sessiz
Bu mod Etkin iken, tüm uyarõlar devre dõşõ kalõr
(düşük zil sesinde çalacak olan çalar saat dõşõnda)
ve titreşim uyarõsõ aktifleşir.

Sessiz mod tuş tonlarõ içinde geçerlidir.

Mesaj Uyarõsõ
Mesaj geldiğinde uyarõnõn Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlanmasõna izin verir. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
listeden istediğiniz uyarõ tonunu seçebilirsiniz.
Tuş tonlarõ
Tuş tonlarõnõ Açõk veya Kapalõ olarak ayarlamanõzõ
sağlar
Pil uyarõsõ
Pil zayõfladõğõnda ve şarj edilmesi gerektiğinde
uyarõ sesi duymayõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir.
Dakika uyarõsõ
Arama süresince aramanõn süresini belirlemenize
yardõmcõ olmak için her dakika sesli uyarõyõ (arayan

ayarlamanõzõ sağlar.
Titreşim
Arama geldiğinde
geldiğinde, mesaj a
titreşim uyarõsõnõ 
ayarlamanõza izin ve

Ekran
Bu menü ekran 
görüntülemenizi sağ
Duvar kağõdõ
Boş modda ana ekran
Kontrast
Farklõ kontrast seviy
Aydõnlatma
Aydõnlatma süresin
ayarlamanõzõ sağlar.
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da snooze özelliğine sahip bir çalar
 fazla üç farklõ alarm kurabilir ve
ekrarlanõp tekrarlanmayacağõnõ
Alarm kurmak için aşağõdaki

din:
çin ve Açõk olarak ayarlayõn.
saati girin ve L tuşuna basõn.
tekrarlama sõklõğõnõ seçin: Bir kez,
ünlerinde.
alarm tipini seçin: Melodi veya Zil
a basõn.

 ayarlamak için yukarõdaki adõmlarõ

uz kapalõ ve/veya zil sesi Sessiz
mõş olsa bile çalar saat çalacaktõr.
da, durdurmak için herhangi bir

ir veya telefonun kapağõnõ
 (eğer snooze modu açõk değilse,

palõ olarak ayarlamak isterseniz,
zleyin ve Kapalõ olarak ayarlayõn.
Eğlence

6. Eğlence

Oyunlar
Duvar Oyunu
Bu oyunun amacõ top ile vurarak tuğlalarõ yok
etmektir. Tüm tuğlalarõ yok ettiğinizde bir sonraki
bölüme geçersiniz.
Kullanõlan tuşlar: 

Yõlan
Bu oyunda, yõlanõ hareket ettirmek ve kõrmõzõ
toplarõ yemek için gezinme tuşlarõnõ
kullanmalõsõnõz.

Çalar saat
Cep telefonunuz
saat vardõr. En
alarmlarõn t
seçebilirsiniz. 
adõmlarõ takip e
1. Bir alarm se
2. Daha sonra 
3. Daha sonra 

Her gün, İş g
4. Son olarak, 

ve L tuşun
Diğer alarmlarõ
tekrarlayõn.

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

Eğer alarmõ ka
adõm 1 ve 2�yi i

4  ve 6 Raketi sola veya sağa hareket
ettirmek için.

*  ve # Topu sola veya sağa atarak
oyunu başlatmak için.

0 Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak
için (bu süreden sonra boş ekrana
döner ve oyun kaybedilir).



Eğlence

Snooze modu

i bir simge işlemcileri girmek
me tuşlarõnõn kullanõlmasõ

n 0 tuşuna basõn ve basõlõ

 sonucu bilgilendirme içindir.
iyeti maksimum 2 ondalõk
samaktan sonrasõ bir sonraki
aktadõr.

eya * tuşuna 4 kez basõn.
 veya # tuşuna basõn.
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Bu menü snooze modunu Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Alarm çaldõğõnda snooze modu
Açõk ise:
� çalmayõ geçici olarak durdurmak için herhangi

bir tuşa basõn veya telefonun kapağõnõ kapatõn
(R Durdur dõşõnda). Yaklaşõk 7 dakika sonra
alarm tekrar çalacaktõr.

� çalmayõ ve alarm tekrarõnõ durdurmak için R

Durdur tuşuna basõn.
9 alarm tekrarõndan sonra snooze modu otomatik
olarak devre dõşõ kalõr.

Snooze modu ayarõ ayarladõğõnõz tüm alarmlar
için geçerlidir.

Hesap makinesi
Telefonunuzda temel hesap işlemlerini
yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadõr.
Sayõlar tuş takõmõ ile, işlemler ise aşağõdaki tabloda
gösterilen şekilde gezinti tuşlarõ ile girilir:

Ekranõn en üstündek
için hangi gezin
gerektiğini gösterir.
Ondalõk noktasõ içi
tutun. 

Hesap makinesinin
Hesaplama hassas
basamaktõr. 2nci ba
işlem için yuvarlanm

Toplama >  veya  * tuşuna basõn.
Çõkartma <  veya * tuşuna iki kez basõn.
Çarpma + veya * tuşuna 3 kez basõn.

Bölme - v
Eşit L
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amalarla ilgili tüm seçenekleri
ağlar: çağrõ yönlendirme, arama

rõ telesekreter veya başka bir
ndirmeniz içindir (kişiler listesinde
sõn) ve aşağõdakilere uygulanõr: Veri
malar ve Faks çağrõlarõ.
len tüm aramalarõ yönlendirir. Bu

çeneği seçerseniz, devre dõşõ
akana kadar hiçbir arama
mazsõnõz.
len aramalarõ hangi koşullarda
nlendirmek istediğinizi belirlersiniz:
vap Yoksa, Ulaşõlamõyorsa veya
şgulse. Her seçenek bağõmsõz olarak

arlanabilir.
 arama yönlendirme durumunuzu
sterir.
Arama Bilgisi

7. Arama Bilgisi

Sayaçlar
Bu menü aramalarõnõzõn süre ve ücretlerini
izlemenizi sağlar. Aşağõda anlatõlan seçeneklerin
çoğu aboneliğe bağlõdõr.
Ücret Limiti
Kalan bakiye menüsünde ücret limitini girmenizi
sağlar.
Toplam süre
Giden aramalar veya Gelen aramalarõn toplam süresini
gösterir.
Süre sõfõrla
Giden aramalar veya Gelen aramalarõn süresini
sõfõrlamanõzõ sağlar.
Göster
Ücretlendirme bilgisi'ne bağlõ olarak ne kadar
harcandõğõnõ gösterir.
Ücret sõfõrla
Mevcut toplam ücreti sõfõrlamanõzõ sağlar.
Ücretlendirme
Birim fiyatõ ayarlamanõzõ sağlar. Önce kullanõlan
para birimini girin sonra birim fiyatõ girin.

Ayarlar
Bu menü ar
ayarlamanõzõ s
bekletme vb..
Yönlendirme
Gelen aramala
numaraya yönle
olsun veya olma
çağrõlarõ, Sesli ara

Koşulsuz Ge
se
bõr
ala

Koşullu Ge
yö
Ce
Me
ay

Durum Bu
gö



Arama Bilgisi

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta Arayan kimliği
izi Göster veya Gizle için. Hangi
duğunu Durum seçeneğinden

n numarasõnõ girmek için (SIM
.

, iki numara girmeniz
nesi mesajlarõnõzõ dinlemek,
nlendirmek için. Daha fazla

nüzle temasa geçin

apõlan ve gelen aramalarõn,
ama denemelerinin ve arama
ni sağlar. Farklõ tiplerdeki
alar, Cevapsõz aramalar, Arayan
 numaralar) en yenisi en önce

olojik olarak dizilmiştir. Arama
ramalar için Tümünü sil
aranan kişi telefon rehberinizde
im görüntülenir. Bir öğe seçin
eklere ulaşmak için L �ye
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kutunuzun numarasõnõ girmeniz gerekir. Bu özellik
aboneliğe bağlõdõr ve arama aktarmadan farklõdõr,
bir/birkaç arama sürerken gerçekleşir.
Her tuşla yanõt
Etkin olduğunda, bu seçenek ) tuşu dõşõnda
(aramayõ reddetmek için kullanõlõr) herhangi bir
tuşa basarak aramayõ kabul etmenizi sağlar.
Arama bekletme
Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks çağrõlarõ ve Veri
çağrõlar için uygulanõr. Bu seçenek Açõk olduğunda,
görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya
çalõştõğõnda bip sesi duyarsõnõz. GSM arama
bekletme özelliğinin aktif olup olmadõğõnõ
öğrenmek için Durum seçeneğini seçin.
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.

Karşõ tarafa kimliğin
seçeneğin aktif ol
görebilirsiniz.
Mesaj Kutusu
Sesli posta kutunuzu
kart üzerinde yoksa)

Bazõ durumlarda
gerekebilir: bir ta
diğeri aramalarõ yö
bilgi için operatörü

Arama listesi
Cep telefonunuz y
otomatik tekrar ar
detaylarõnõn listesi
aramalar (Tüm Aram
numaralar ve Aranan
olacak şekilde kron
listesi içindeki a
seçebilirsiniz. Eğer 
kayõtlõ ise, kayõtlõ is
ve aşağõdaki seçen
basõn:
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Arama Bilgisi

Göster Arayanõn ismini, aramanõn
tarihini ve saatini gösterir.

Ara Seçilen numarayõ arar.
Ahizesiz ara Seçilen numarayõ ahizesiz

arar.
No.yu kaydet Seçilen numara kaydedilir.
Sil Geçerli numarayõ siler.
Tümünü sil Tüm numaralarõ siler.
SMS Gönder Kişiye SMS gönderir.



Multimedya

aki kanallar ile radyo 

 hafõzadaki radyo kanallarõnda
Eğer hafõzada olmayan bir

hafõzadaki en yakõn istasyona
>  tuşuna basõn. Ayrõca L

 Radyo hafõzasõ seçerek istasyon
ilirsiniz 

mek için veya hafõzaya
nsõ kaydeder.

adaki istasyonu manuel
k aramaya başladõğõnõzda,
l numarasõ kaldõrõlõr.

o frekanslarõnõ otomatik
k arar ve 20 hafõza konumuna
atik olarak kaydeder.
o uygulamasõndan çõkmadan
 istasyonu dinletir.
duğunuz yeri seçin.

inolojiyi açõklar ve radyo
lamasõnda kullanõlan tuşlarõ
r.
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8. Multimedya

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

FM Radyo
Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar.
Kulaklõğõnõzõ telefonunuza takõn. Daha sonra
aşağõdaki seçeneklere erişmek için L tuşuna
basõn:

Radyo Hafõzasõnd
değiştirme
Bu menü, < veya > ile
dolaşmanõzõ sağlar. 
kanal dinliyorsanõz, 
gitmek için < veya 
Seçenek tuşuna basõp
listesini görüntüleyeb

Yeniden 
adlandõr

Seçilen radyo frekansõnõ yeniden
adlandõrõr.

Kayõtlõ 
olanlara 
kaydedildi

Geçerli radyo frekansõnõ seçilen
hafõza konumuna kaydeder.

Radyo 
hafõzasõ

Hafõzadaki radyo frekanslarõnõn
listesini gösterir.

Frekans 
ayarla

Dinle
freka

Hafõz
olara
kana

Oto ayarla Rady
olara
otom

Arka planda 
çal

Rady
radyo

Bölge ayarõ Bulun

Yardõm Term
uygu
listele
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mu
efonunuzun kullanõlabilir hafõza
ntülemek için kullanõlõr. Çeşitli
a kapasitesini paylaşõr: resimler,
, telefon defter ve ajanda girişler,

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.

efonunuzda kayõtlõ MP3 dosyalarõnõ
 dinlemenizi sağlar. Bir dosya seçin
eneklere girin:

Seçilen ses dosyasõnõ zil olarak
ayarlamak için.

MP3 dosyasõnõ Çal için.

Seçilen ses MP3 zil olarak
ayarlamak için.
Multimedya

Arka planda çal
Radyo dinlerken başka bir uygulamayõ
çalõştõrmanõz gerekirse, L Seçenek tuşuna basõp
Arka planda çal seçebilirsiniz. Bundan sonra arka
planda radyo dinlerken diğer menülere
girebilirsiniz. Radyoyu devre dõşõ bõrakmak için )
tuşuna basõn.
Radyoyu durdur
Radyo menüsünden çõkmak için R veya )

tuşuna basõn.
Radyo dinlerkenki olaylar
Radyo dinlerken bir arama gelirse, siz aramayõ
cevaplayana veya red edene kadar radyo çalmayõ
durdurur. Radyo dinlerken bir mesaj gelirse, radyo
çalmaya devam eder, mesaj uyarõsõ olarak bir bip
sesi duyarsõnõz.

Sesler
Bu menü cep telefonunuzda kayõtlõ ses dosyalarõnõ
yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Bir dosya seçin
ve aşağõdaki seçeneklere girin:

Hafõza duru
Bu menü tel
yüzdesini görü
özellikler hafõz
sesler, mesajlar
oyunlar vs.
Hafõza durumu
basõn. Ekranda
toplam hafõzasõ
tarafõndan kulla
kontrol etmek iç

MP3
Bu menü cep tel
yönetmenizi ve
ve aşağõdaki seç

SMS zili 
olarak

Seçilen dosyayõ Mesaj zili olarak
ayarlamak için. Bu seçenek Ayarlar >
Sesler (bkz 15) menüsünden
aktifleştirilmelidir. 

Zil sesi 
olarak ayarla

Oynat

Zil sesi 
olarak ayarla



Multimedya
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Resim
Bu menü cep telefonunuzda kayõtlõ resimleri
yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Bir dosya
seçin ve aşağõdaki seçeneklere girin:

SMS zili 
olarak

Seçilen MP3 dosyasõnõ Mesaj zili
olarak ayarlamak için. Bu seçenek
Ayarlar > Sesler (bkz 15)
menüsünden aktifleştirilmelidir. 

Sil Seçilen dosyayõ silmek için.

Duvar kağõdõ 
yap

Seçilen resmi duvar kağõdõ olarak
ayarlamak için.

Yeniden 
adlandõr Dosya adõnõ düzenlemek için.
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9. STK
STK

Bu menü altõndaki yapõ ve isim şebeke
operatörünüz tarafõndan yapõlandõrõlõr ve SIM
kartõnõzda saklanõr. STK sağlayõcõya bağlõ olarak
hizmetler değişebilir.

Bu menü katma değerli hizmetler sağlar ve bunlar
operatöre göre farklõlõk gösterir. Detaylar için lütfen
şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen
telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü
içindeki içerik SIM kart tarafõndan tanõmlanan
şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri
STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü
tarafõndan değiştirilebilir.



Kişiler

inde kişi arama
de kişi aramanõzõ sağlar. Boş

tuşuna basarak İsim listesi'ne
ul>  seçin ve L tuşuna basõn.
iz ismi veya numarayõ girin ve

; veya
 - tuşuna basarak İsim listesi'ne
 istediğiniz kişiyi seçmek için

sõn. Listede gitmek istediğiniz
sõn (örn. �V� harfine gitmek
 üç kez basõn). Bu harf ile
õt listede seçilir.

ilerinizi düzenleyerek bir grup
ye zil sesi atayabilmenizi
ar. Maksimum 20 grup
turabilirsiniz. Grubun adõnõ
enlemek için Ad değiştir ve
a ait zil sesi tanõmlamak için

odi seçin.
 belleğindeki tüm kişileri

fon belleğine kopyalamanõzõ
ar.
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10. Kişiler

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde
saklanõr: SIM telefon defteri veya telefonun telefon
defteri (kaydedebileceğiniz kişi sayõsõ kart
kapasitesine bağlõdõr). Yeni kişileri eklerken, kişiler
sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine
eklenirler.

Ayarlar
Kişi ile ilgili tercihlerinizi ayarlamanõzõ sağlar.
Ayarlar seçin ve L tuşuna basõn ve aşağõdakileri
ayarlayõn:

Telefon defter
1. Telefon rehberin

moddayken - 
erişin. Sonra <B
Aramak istediğin
L tuşuna basõn

2. Boş moddayken
erişin ve listeden
L   tuşuna ba
harfin tuşuna ba
için 8 tuşuna
başlayan ilk kay

Telefondaki 
tüm kişileri sil

Kişilerin tümünü bir seferde sil. Bu
seçenek sadece telefonun telefon
rehberinde kullanõlabilir, SIM
telefon rehberinde kullanõlamaz.

Kişi seç SIM/telefon belleğindeki kişilere
erişmenizi sağlar

Grup ayarlarõ Kiş
kişi
sağl
oluş
düz
grub
Mel

Telefona 
kopyala

SIM
tele
sağl
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Kişiler

Yeni kişi oluştur
Önce kayõt konumunu seçin (SIM veya Telefon
defteri): Kişiler > Ayarlar > Kişi seç girin.
Sonra yeni kişiyi yaratõn: Kişiler > İsim listesi girin ve
<Yeni> seçin. Kişinin adõnõ ve telefon numarasõnõ
girin.

Kişileri yönetme
İsim listesi içinde bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere ulaşmak için L tuşuna basõn:
Değiştir Ara

Ahizesiz ara SMS Gönder

Hõzlõ Arama Detaylar

Telefona kopyala Sil
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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
sadece titrer.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayõf).
Alarm aktifleştirildi
Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken)
SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini
alabilmek için eski mesajlarõ silin.

GSM Şebekesi: Telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Sinyal kalitesi: Çubuk sayõsõ ne kadar fazla
ise kalite o kadar yüksektir.
Hafõza dolu - Telefonun ve SIM�in hafõzasõ
dolu. Yenilerini kaydedebilmek için
eskileri silin.
Şebeke alanõnõz - Şebeke operatörünüz
tarafõndan belirlenen alan. Aboneliğe
bağlõdõr, detaylar için servis sağlayõcõnõzla
konuşun.
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unuzu güvenli bir yerde ve küçük
rõn erişemeyeceği şekilde tutun.

dunu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
a çalõşõn. 
mayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

aldõktan sonra PIN kodunuzu
ma kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
unuzun tasarõmõ yürürlülükteki
 yönetmeliklere uygundur. Bununla
 telefonunuz diğer elektronik
rla interferans yaratabilir. Buna
p telefonunuzu evde ve dõşarõda
üm yerel tavsiyelere ve

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

 teknolojisi de dahil olmak üzere
teknolojisi üzerindeki mevcut

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

Telefon
çocukla
PIN ko
tutmay

Uzun süre kullan
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn 
değiştirin ve ara

Telefon
yasa ve
birlikte
cihazla

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



Telefonunuzu daima kapatõn... Araç üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
kipmanõn radyo enerjisinden
ilenmeyeceğini kontrol edin.

õyorsanõz:
k olduğunda potansiyel
ek için, telefonu her zaman
cm den daha uzak tutun.
inizde taşõmayõn.
nsõ minimize etmek için kalp
 kulağõ kullanõn.
üphelendiğinizde telefonu

õ
ullanõcõsõysanõz, doktorunuza

icinize kullandõğõnõzõn cihazõn
terferansõna maruz kalõp
.

rformans
formansõnõ geliştirmek için,
onunu azaltõn, pil tüketimini
i anahatlarõ dikkate alarak
ğlayõn:
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Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

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

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

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
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.

elektronik e
etkilenip etk

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kullan
� Telefonunuz açõ

interferansõ önlem
kalp pilinizden 15 

� Telefonu göğüs ceb
� Potansiyel interfera

pili ile ters yöndeki
� İnterferanstan ş

kapatõn.

İşitme cihazlar
Eğer işitme cihazõ k
ve işitme cihazõ üret
cep telefonu in
kalmayacağõnõ sorun

Geliştirilmiş pe
Telefonunuzun per
radyo enerjisi emisy
azaltõn ve aşağõdak
güvenli kullanõmõ sa
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a şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
len şarj cihazõnõ kullanõn.

tmeyin veya açmayõn.
rin (anahtar gibi) pil terminallerini
masõna izin vermeyin.

a (>60° C veya 140° F), nem veya
mlara maruz bõrakmayõn.
 Philips Orijinal Aksesuarlarõ
n, diğer aksesuarlarõn kullanõmõ
unuza hasar verebilir ve Philips
unuzun garantisizi geçersiz
ir. Yanlõş tipte pil kullanõlmasõ
l açabilir.
arçalarõn yetkili servis tarafõndan
ldiğinden ve orijinal Philips yedek
ğõndan emin olun.

unuz ve arabanõz
alar araba kullanõrken cep telefonu

konuşmanõn konsantrasyonu
ldiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli
r. Aşağõdaki ana hatlara uyun.
Telefonun optimal ve tatmin edici
çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ
ile kullanmõyorken).

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

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

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

kõsa devre yap
� Aşõrõ sõcaklõğ

aşõndõrõcõ orta
Sadece
kullanõ
telefon
telefon
kõlabil

patlamaya da yo
Hasar gören p
hemen değiştiri
parça kullanõldõ

Cep telefon
Çalõşm
ile 
bozabi
olabili



� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu Çevresel bakõm
alzemelerinin, bitmiş pillerin
lefonlarõn atõlmasõna yönelik
tmeliklere dikkat edin ve
i dönüşümlerini sağlayõn.
jda geri dönüşüm ve uygun atõk

ak için standart semboller

 İşareti: �Tüketici 

atõlmasõ
nüşümü ve tekrar kullanõmõ
iteli malzemeler ve bileşenler
tilmiştir. 

ambalaj malzemesi geri
lüdür.
sal geri kazanõm ve geri

 sistemine mali destek
ştõr.

alzeme geri dönüşümlüdür
anda plastik tipini de belirtir).
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kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda

yerel yönetmeliklere uyun.
� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak

istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti
kullanõn.

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

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

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.

Ambalaj m
ve eski te
yerel yöne
bunlarõn ger

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağlam
kullanmõştõr.

DFU�da WEEE
için Bilgi�

Eski ürününüzün 
Ürününüz, geri dö
mümkün yüksek kal
ile tasarlanmõş ve üre

Etiketli 
dönüşüm
İlgili ulu
dönüşüm
sağlanmõ
Plastik m
(aynõ zam
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Bu üzeri çarpõlõ çöp kutusu sembolü
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.

Şarj cihazlarõ ve Ekler
Dikkat: Cep telefonunuzda kullanmadan önce lütfen
şarj cihazõnõn modelini kontrol edin. Bu cep telefonu
DSA-5W-05 serisi şarj cihazõ ile kullanõlmalõdõr. 
Uyarõ: Sadece DEE VAN enterprise CO., LTD.
tarafõndan onaylanmõş piller, şarj cihazlarõ ve ekleri
kullanõn. Diğer tiplerde pillerin, şarj cihazlarõnõn ve
eklerin kullanõlmasõ garantiyi geçersiz kõlabilir ve
tehlikeli olabilir. Mevcut eklerle ilgili olarak lütfen
satõcõnõz ile görüşün. Herhangi bir eki prizden
çõkartmak için lütfen fişinden tutarak çekin
kablodan çekmeyin.  DİKKAT, EĞER YANLIŞ
TİPTE PİL KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ
VARDIR.



Piliniz fazla õsõnmõş
uygun olmayan şarj cihazõ
niz. Her zaman telefonunuzla
 Philips otantik aksesuarlarõnõ

n aramalarõn telefon 
rmiyor

 ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
arasõnõ göndermiyorsa, telefon
ede gösterir. Bu konu ile ilgili

ratörünüzle görüşün.
gönderemiyorsunuz
r şebekeler ile mesajlaşmaya
celikle SMS merkezinizin
rdiğinizden emin olun veya bu
aylõ bilgi için operatörünüzle

kaçõrdõğõnõzõ 

 seçeneklerinizi kontrol edin.
tasõ görünüyor
kilde takõldõğõndan emin olun.
rse, SIM kartõnõz hasar görmüş
üzle görüşün.
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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.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde
olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için
şebeke operatörünüzle temas kurun.
Ekran tuş basõşlarõna cevap vermiyor 
(veya çok yavaş cevap veriyor)
Ekran düşük sõcaklõklarda daha yavaş cevap verir.
Bu normaldir ve telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.
Telefonu daha sõcak bir yere götürerek tekrar
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla
temas kurun.

Telefonunuz için 
kullanõyor olabilirsi
birlikte temin edilen
kullanõn.
Telefonunuz gele
numarasõnõ göste
Bu özellik şebeke
şebeke arayanõn num
Arama 1 veya Beklem
detaylõ bilgi için ope
Metin mesajlarõ 
Bazõ şebekeler diğe
izin vermez. Ön
numarasõnõ doğru gi
konu ile ilgili det
görüşün.
Bazõ aramalarõ 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme
Ekranda SIM ha
SIM kartõn doğru şe
Problem devam ede
olabilir. Operatörün
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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.
Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin
ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç
dakika (bazõ durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi
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.

Kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir. 



37

Ticari marka 
deklarasyonu

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

App. 0842463
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SAR Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar
Enstitüsü (IEEE-SA) 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 10 g doku için 2,0
W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri
maksimum SAR değerinden daha düşüktür.
Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye
erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Bu Philips Xenium 9@9z cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre
0,507 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,762 W/kg dir. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.



Uyumluluk bildirimi
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Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

sorumluluğu tarafõmõza ait olmak üzere bu bildirimin
konusu olan

Philips 9@9z
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800
TAC: 35749701

adlõ ürünün aşağõdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarõz:

Güvenlik: EN 60950-1:2001 
Sağlõk: EN 50360-2001; EN 50361-2001
EMC: EN 301-489-1 V1.6.1; EN 301 489-7
V1.3.1
Radyo: EN 301 511 V9.0.2 
      

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayõn testlerinin
yapõldõğõnõ ve yukarõda ismi geçen ürünün 1999/5/
EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun
olduğunu onaylarõz.
10 sayõlõ maddede sözü edilen ve 1999/5/EC
Yönergesinin Ek V belgesinde ayrõntõlõ olarak
açõklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri,
aşağõdaki Kuruluşun katõlõmõyla 3.1 ve 3.2
maddelerine bağlõ olarak yerine getirilmiştir:
CETECOM ICT Services GmbH, Untertürkheimer
Straße 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany
Belirleme işareti: 0682
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Kalite Müdürü



PHILIPS GSM YETKİLİ SERVİSLERİ 
Servis hizmeti Başarõ Teknik Servis Hizmetleri ve Tic AŞ' nin aşağõdaki servis noktalarõ tarafõndan verilmektedir.

Ankara : Cumhuriyet Mah. Sakarya Caddesi 1/8 Kõzõlay Tel: +90 312 430 56 65 Faks: +90 312 430 43 22

İstanbul : İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:6 Bostancõ Tel: +90 216 578 37 37 Faks: +90 216 578 37 99

Tel: +90 216 578 37 00  Faks: +90 216 578 37 I I

  Dikilitaş Incirli Cad. No: 81/1-4 Bakõrköy Tel: +90 212 660 25 02  Faks: +90 212 570 54 88

İzmir : Şair Eşref Blv. Uz Iş Merkezi No:3/3 Çankaya     Tel: +90 232 483 40 40  Faks: +90 232 482 15 14

Antalya : Kõzõlsaray Mah. 86.sok. No: 8/2 Antalya           Tel: +90 242 248 73 73  Faks: +90 242 247 47 03

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

Bursa : Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Mrk. No:79 Z-11 16200 Tel: +90 224 271 82 66  Faks: +90 224 272 09 77

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

Erzurum : Bosna Cad. Bosna İş Merkezi Giriş Kat No:4  Tel: +90 442 235 32 32  Faks: +90 442 235 01 82

Eskişehir : İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No: 8/6  Tel: +90 222 221 67 85  Faks: +90 222 221 67 95

Samsun : Kale Mah. Gaziler Meydanõ Gazi Cad. Gelişen Han 10/1 Tel: +90 362 431 64 11  Faks: +90 362 431 64 22

Trabzon : Kemerkaya Mah. Gazipaşa Cad.Saruhan İş Merkezi No:12/B Tel:+90 462 326 94 84 Faks: +90 462 326 60 55

WAP ve GPRS ayarlarõ için http://philips.wdsglobal.com/wap ve http://philips.wdsglobal.com/mms sitelerini ziyaret edebilirsiniz.


