
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

 tuşunu basõlõ tutun.

Telefon numarasõnõ girin
ve kaydetmek için 
tuşuna basõn.
Tuş takõmõ ile numarayõ
girin ve aramak için 
tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda

 tuşuna basõn.
 tuşuna basõn.

Arama sõrasõnda + veya -
tuşuna basõn.
Boş moddayken  Menü
tuşuna basõn.
Boş modda iken 
tuşunu basõlõ tutun.
Telefonunuzu keşfedin

(1) Kõlavuz içinde gezinme tuşlarõ aşağõdaki
işaretlerle gösterilecektir: +, -, < veya >.

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�

Mikrofon

Sol fonksiyon 
tuşu

Arama ve alma 
tuşu

Ekran

FM radyo tuşu

Aramayõ bitirme
ve açma/kapatma

tuşuTuş takõmõ

Şarj cihazõ girişi 
ve kulaklõk girişi

Sağ fonksiyon
tuşu

Gezinme tuşlarõ (1)

Telefonu Açma/
Kapama
Telefon Rehberine 
Numara Kaydetme

Arama yapma

Arama cevaplama

Aramayõ bitirme
Konuşma ses 
yüksekliğini ayarlama
Ana menüye erişim

Sessiz moda geçme
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Olaylar
Bazõ olaylar boş ekranõ değiştirebilir (cevapsõz
arama, yeni mesaj, vs.). İlgili menüye erişmek için

 tuşuna basõn veya boş ekrana geri dönmek için
 tuşuna basõn.

Sol/Sağ Tuş
Ekranõn altõnda gösterilen fonksiyonlarõ yerine
getirmek için Sol tuşa  ve Sağ tuşa  basõn.

Kişiler�e erişim Boş modda iken 
tuşuna basõn.

Kişiler�i arama + veya - tuşuna basõn ve
seçilen ismi aramak için

 tuşuna basõn.
 Arama Listesi erişim Boş modda iken 

tuşuna basõn.
Menülerde gezinirken 
hõzla boş moda dönme

 tuşuna basõn.

Kõsayollar menüsüne 
erişim

Boş moddayken - tuşuna
basõn.

Tuş takõmõnõ 
Kilitleme/Kilit açma

 tuşuna sonra 
tuşuna basõn.
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Başlarken

3. Pili kaldõrmak için mandalõ tutun.

sõna yerleştirin (konnektörler
alõdõr).

kadar geri yerine kaydõrõn
ağõ bakmalõdõr).

runcaya dek kaydõrarak yerine
4

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar� bölümündeki
güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için operatörünüz veya
satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gereklidir SIM kartta abonelik bilgileriniz
ve telefon numaralarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz
bir bellek yer alõr.

SIM kartõ takõn
1. Telefonun kapalõ olduğundan emin olun.
2. Arka kapağõn üstüne bastõrõn ve çõkartmak için

aşağõ kaydõrõn.

 

4. SIM kartõ yuva
aşağõ doğru bakm

5. Pili duruncaya 
(konnektörler aş

6. Arka kapağõ du
takõn.
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tõğõndan eminolun. Daha sonra şarj
ğer ucunu kolay erişilebilir bir AC

asar vermemek için, pil şarj olurken
n veya SMS göndermeyin!

ü şarj seviyesini gösterir. Şarj
rj göstergeleri hareket eder. Pil
şarj olduğunda, şarj cihazõnõ
n çõkartarak ayõrabilirsiniz.
Başlarken

Telefonu açma/kapatma
Telefonu kapatmak için, telefon kapanma
animasyonunu gösterinceye kadar  tuşuna
basõn. Eğer telefon önceden yapõlandõrõlmõş ve
operatörünüz ya da satõcõnõz tarafõndan sağlanmõş
olan PIN kodunu sorarsa, lütfen PIN kodunu girin
ve Tamam seçin. PIN kodunuzu değiştirmek için,
bkz �Şifre Değiştir�, onaylamak için  tuşuna
basõn.
Telefonu kapatmak için, telefon kapanõş ekranõnõ
gösterinceye kadar  tuşuna basõn.

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

Pili şarj etme
Telefonunuz şarj edilebilir bir pile sahiptir ve yeni
pil kõsmen şarjlõdõr. Pil zayõfladõğõnda sesli bir uyarõ
duyarsõnõz. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin
tekrar görünmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi
gerekir.
1. Pil ve arka kapak telefona takõldõktan sonra, şarj

cihazõnõn konnektörünü (telefonla birlikte
kutunun içinde gelir) telefonun altõndaki şarj
soketine takõn. Konnektör üzeindeki okun

telefonu bak
cihazõnõn di
prize takõn.

Telefonunuza h
arama yapmayõ

2. Pil sembol
sõrasõnda şa
tamamen 
konnektörde



Başlarken
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Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazõnõn
cep telefonuna takõlõ kalmasõ pile zarar vermez.
Şarj cihazõnõ kapatmanõn tek yolu fişten
çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz
kullanõn.
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ramalarõ
 kart takõlõ olmadan, acil durum
 için  (SOS) tuşuna basabilirsiniz.
 kart takõlõyken, acil durum
ş modda girerek  tuşuna

dart acil durum numarasõ 112,
�dur.

aplama ve sonlandõrma
geldiğinde, arayanõn numarasõ
. Eğer numara telefon rehberinde
ra yerine arayanõn ismi görüntülenir.
aplamak için:  tuşuna basõn.
ddetmek için:  tuşuna basõn.
 Yönlendirme aktifse, arama bir
ya telesekretere yönlendirilir.

irmek için  tuşuna basõn.

la yanõt seçtiyseniz, () tuşu
uş ile cevaplayabilirsiniz .

sõndaki seçenekler
a, arama seçeneklerine erişmek için
õn. Aramada ekranõna dönmek için
n. 
Temel Özellikler

2. Temel Özellikler
Telefon rehberine erişim ve 
görüntüleme
Boş moddayken,  tuşuna basõn. Seçilen telefon
rehberine bağlõ olarak (SIM veya telefon) ekranda
görüntülenen içerik farklõ olabilir.
Telefon rehberi listesine bir harf girin (örn. �Y�
harfini girmek için 9 tuşuna üç kez basõn). Bu harf
ile başlayan ilk kişi listede seçilir.

Arama yapma
1. Boş moddayken, tuş takõmõnõ kullanarak telefon

numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz takdirde
düzeltmek için  tuşuna basõn.

2. Numarayõ aramak için  tuşuna, aramayõ
bitirmek için  tuşuna basõn.

Uluslararasõ aramalar için, * hõzlõ şekilde iki kez
basarak uluslararasõ arama ön eki "+" girin.

SIM telefon rehberinden hõzlõ arama
Eğer SIM�deki telefonun seri numarsõnõ biliyorsanõz
(örn. 5) boş moddayken 5# girebilirsiniz. Telefon
buna karşõlõk olarak SIM�de kayõtlõ olan kişiyi
görüntüler ve numarayõ aramak için  tuşuna
basabilirsiniz.

Acil durum a
Telefonda SIM
aramasõ yapmak
Telefonda SIM
numarasõnõ bo
basabilirsiniz.

Avrupa�da stan
İngiltere�de 999

Arama cev
Bir arama 
görüntülenebilir
kayõtlõysa, numa
1. Aramayõ cev
2. Aramayõ re

Eğer Arama
numaraya ve

3. Aramayõ bit

Eğer Her tuş
dõşõndaki) her t

Arama sõra
Arama sõrasõnd

 tuşuna bas
 tuşuna basõ



Temel Özellikler

Telefon Rehberi İkinci aramayõ cevaplama
õnda ikinci bir arama gelirse,
rtõr ve ekranda Arama Bekletme
ilecekleriniz:

gelebilmesi için, tüm sesli
Yönlendirme iptal edilmeli ve

fleştirilmelidir.

 ayarlama
i artõrmak veya azaltmak için +

.

len ikinci aramayõ cevaplamak
 (ilk arama beklemeye alõnõr).

ha sonra  tuşuna basõn ve
iminizi yapõn:
eğiştir aramalar arasõnda geçiş 
in;
onferans yeni aramayõ 
onferansa dahil etmek için.
mayõ reddetmek için.

çerli aramayõ bitirir, ikinci
mayõ cevaplar.
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Arama sõrasõnda telefon rehberini görüntülemek için.
Mikrofonu sessiz/sesli yapma
Mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini
açmanõzõ sağlar, böylelikle karşõ tarafõn sizi duyup
duymamasõnõ belirlersiniz.  tuşuna basõn, sessiz
seçin ve  tuşuna tekrar basõn. Mikrofonun sesini
açmak için,  tuşuna basõn sessiz seçin ve 
tuşuna tekrar basõn.
Arama sõrasõndaki diğer seçenekler
� SMS mesajlarõ
� Bitir

İkinci aramayõ yapma
Aktif bir arama sõrasõnda, bir numara atayabilir (veya
telefon rehberinden bir kişi seçebeilir) ve  tuşuna
basabilirsiniz. İkinci numara aranõrken birinci arama
beklemeye alõnõr. Daha sonra aşağõdaki seçeneklere
erişmek için  tuşuna basõn:
� Değiştir aramalar arasõnda geçiş için.
� Aktar iki aramayõ bağlamak için. Aktarma 

tamamlandõğõnda sizin bağlantõnõz kesilir.
� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için.
� Tekini bitir aktif aramayõ bitirmek için.
� Tümünü bitir tüm aramalarõ bitirmek için.

Bir görüşme esnas
telefon bip sesi çõka
görüntülenir. Yapab

İkinci aramanõn 
aramalarda Arama 
Arama Bekletme akti

Kulaklõk sesini
Arama sõrasõnda, ses
veya - tuşuna basõn

 tuşuna 
basõn

Ge
için
Da
seç
� D

iç
� K

k
 tuşuna 

basõn
Ara

 tuşuna 
basõn

Ge
ara
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Temel Özellikler

Tuş takõmõnõ Kilitleme/Kilit açma
Tuş takõmõnõ kilitlemek için boş moddayken 
tuşuna sonra  tuşuna basabilirsiniz.
Tuş takõmõ kilidini açmak için, aynõ işlemi
tekrarlamalõsõnõz.

Tuş takõmõ kilitlendikten sonra, LCD aydõnlatmasõ
R veya ) tuşuna basõlmadõkça aydõnlatmaz
Kilitli tuş takõmõ ile de acil durum aramasõ
yapabilirsiniz.

Sessiz modu aktifleştirme
Sessiz modu aktifleştirmek için,  tuşunu "Sessiz
Aktif" mesajõ ve simgesi ekranda görüntülenene
kadar basõlõ tutun.
Sessiz modu devre dõşõ bõrakmak için,  tuşunu
ilgili mesaj ekranda görüntülenene ve simgesi
kaybolana kadar basõlõ tutun.



Menü Ağacõ

Gelen Aramalar

apõlan Aramalar/Gelen Aramalar/

oplam Giden/Toplam Alõnan/

plam ÜCret/Ücret Sõfõrla/Maks
yat

iş Metodu/Ekran/Duvar Kağõdõ/
ntrast/Karşõlama Metni/Atanmõş
 saat güncellemesi

a Bekletme/Arama Yönlendirme/
at Değiştirme/Arama Süresi

Tekrar Arama/Kapalõ Kullanõcõ

 Seçimi

 Kilidi/Otomatik Tuş Kilidi/
i Arama/Şifre Değiştir.
10

3. Menü Ağacõ
Aşağõdaki tablo cep telefonunuzun menü ağacõnõ
(birinci seviyeden üçüncü seviyeye kadar) eksiksiz
olarak açõklamaktadõr.
Telefon Rehberi
Giriş Ara
Yeni Giriş Ekle
Hepsini Sil
Tümünü Kopyala
Kendi Numaram
Hafõza Durumu

Mesajlar
Mesaj Yaz
Gelen kutusu
Giden kutusu
Şablon
Mesaj Ayarlarõ
Profil Ayarõ/Ortak Ayar/Hafõza Durumu
Sesli Posta
Yayõn Mesajlarõ
Alma Modu/Diller/Kanallar

Arama Geçmişi
Cevapsõz Aramalar
Yapõlan Aramalar

Arama Kaydõ Silme
Cevapsõz Aramalar/Y
Hepsini Sil
Arama Süresi
Son Arama Süresi/T
Tüm Süreyi Sõfõrla
Arama Ücreti
Son Arama Üreti/To
Ücret/Birim Başõ Fi

Ayarlar
Telefon Ayarõ
Saat ve Tarih/Dil/Gir
Ekran Koruyucu/Ko
tuş/Otomatik tarih ve
Arama Ayarõ
Arayan kimliği/Aram
Arama Engelleme/H
Hatõrlatõcõ/Otomatik 
Grubu
Şebeke Kurulumu
Şebeke Seçimi/Bant
Güvenlik Kurulumu
SIM Kilidi/Telefon
Sabit Arama/Engell
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Menü Ağacõ

Fabrika Ayarlarõna Döndür

Eğlence ve Oyunlar
Temalar
Turuncu/Mavi/Gümüş
Oyunlar
Oyun Ayarõ
Ses/Titreşim

FM Radyo

Kullanõcõ Profili
Genel
Toplantõ
Açõk hava
İç mekan
Kulaklõk

Ajanda
Görevler Listesi
Alarm
Hesap makinasõ

Kõsayollar

Servisler



Metin veya Sayõ Girme

Multitap ABC/abc Giriş
unu seçmek için �ABC� veya

ene kadar  tuşuna basõn. Bu
tere ulaşmak için tuşlara birden
erektirir: �s� harfi 7 tuşu
 harftir, bu yüzden �s� girmek
kez basmanõz gerekir. Eğer
iniz harf aynõ tuş üzerindeyse,

n birkaç saniye bekleyin.

giriş modunda boşluk için 0
iz.

 kelimesi nasõl yazõlõr:
, 6(MNO), 6(MNO), 3,

asõn
 semboller her tuş üzerinde
sterilen şekilde yer alõr:
me sõrasõna göre karakterler
¨ @  :  #  $  /  _  1

5
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4. Metin veya Sayõ Girme
İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayõlar
girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran
üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.

Farklõ bir giriş metodu seçmek için düzenleme
ekranõndayken # tuşuna basabilirsiniz.

Fonksiyon Tuşlarõ
Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağõdaki
şekildedir:

Multitap giriş metod
�abc� ekranda belir
metod istenilen karak
fazla basõlmasõnõ g
üzerindeki dördüncü
için bu tuşa dört 
girdiğiniz ve gireceğ
imlecin belirmesi içi

Multitap ABC/abc 
tuşuna basabilirsin

Örnek: �HOME�
4, 4,(GHI) 6, 6
3(DEF) tuşlarõna b
Harfler, sayõlar ve
aşağõdaki tabloda gö

Karakterleri silmek veya düzenleme
modunu sona ardirmek için.

+ - 
< >

İmleci hareket ettirmek, listeden harf,
kelime veya sembol seçmek için.
Boş moda dönmek için.
Girişi onaylamak veya seçenek menüsüne
girmek için.
Sembolleri girmek için.
Giriş metodunu seçmek için.

Tuş Görüntülen
1 .  ,  -  ?  ! £

2 a    b    c   2

3 d    e    f    3
4 g    h    i    4
5 j     k    l    
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e� kelimesi nasõl yazõlõr:
, 3 tuşlarõna sõra ile basõn.
edeki ilk kelime görüntülenir. good
sarak kaydõrõn ve home kelimesini

asarak home kelimesini onaylayõn.
iriş
 ilgili tuşlara basarak sayõlarõ
Metin veya Sayõ Girme

Akõllõ ABC/abc Giriş
Bu, mesajlar için kapsamlõ bir sözlük içeren akõllõ
giriş modudur. Metni daha hõzlõ şekilde girmenizi
sağlar. Akõllõ giriş metodunu seçmek için �= ABC�
veya �= abc� ekranda belirene kadar  tuşuna
basõn. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin
tuşlarõna sadece bir kez basõn: tuş girişleri analiz
edilir ve önerilen kelime düzenleme ekranõnda
gösterilir. Eğer kullanõlan tuşlara göre birden fazla
kelime mevcutsa, Akõllõ ABC/abc dahili sözlüğü
tarafõndna önerilen kelimeler arasõndan seçim
yapmak için + veya - tuşuna basabilirsiniz
(aşağõdaki örneğe bakõn).

Örnek: �hom
1. 4, 6, 6

Ekranda list
2. - tuşuna ba

seçin
3.  tuşuna b
Nümerik G
Bu metod ile
girebilirsiniz.

6 m   n    o   6
7 p    q    r    s    7
8 t     u    v   8
9 w    x    y    z    9
0      0



Telefon Rehberi

Tümünü Sil
kişilerin tümünü silmek için:
dan.

ala
rta veya SIM karttan telefona
yalamak için.

am
size ait telefon numarasõnõ
õysanõz, gerekli diğer bilgilerle
 numaranõzõ girmenizi tavsiye

se de, kendi numaram öğesi

u
verimli şekilde kullanabilmek
fonun hafõza durumunu kontrol
14

5. Telefon Rehberi
Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir.
Telefonunuzda kişilerin saklanmasõ için iki telefon
rehberi vardõr: SIM telefon rehberi ve telefon
rehberi (200 isme kadar). Yeni kişi eklediğinizde,
sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine
eklenirler. SIM�e veya Telefona.

Giriş Ara
Telefon rehberinde kişi aramanõzõ sağlar. Aramak
istediğiniz ismi girin ve  tuşuna basõn.

Yeni Giriş Ekle
Telefon rehberine kişi eklemenizi sağlar. Kişiler
seçilmiş olan telefon rehberine eklenir.
1. Hafõzayõ seçin ve  tuşuna basõn.
2. İsmi ve numarayõ girin. Onaylamak için 

tuşuna basõn.

Numarayõ hõzlõ şekilde kaydetmek için, boş
moddayken numarayõ girip daha sonra L

tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Seçilen hafõzadaki 
SIM�den veya Telefon

Tümünü Kopy
Telefondan SIM ka
kişilerin tümünü kop

Kendi Numar
Kendi numaram 
içermelidir. Yapmad
birlikte cep telefonu
ederiz.

Alanlarõ boş olabil
silinemez.

Hafõza Durum
Saklama alanlarõnõ 
için SIM kart ve tele
edebilirsiniz.
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Telefon Rehberi

Kişilerin Düzenlenmesi ve 
Yönetilmesi
Kaydetmiş olduğunuz kişilere erişmek için boş
moddayken  tuşuna basõn. Listede gitmek
istediğiniz harfin tuşuna basõn (örn. �Y� harfine
gitmek için 9 tuşuna üç kez basõn). Bu harf ile
başlayan ilk kayõt listede seçilir.
Telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişmek için  tuşuna basõn:

Kopyala kişinin bilgilerini diğer rehbere
kopyalayacaktõr.

• Görüntüle • Düzenle

• Sil • Kopyala

• Taşõ • Mesaj Gönder



Mesajlar

 SMS mesajlarõnõ okumanõzõ
üntülendiğinde, şu seçeneklere
na basõn: 

jõn bir kopyasõnõ giden
una kaydetmek ve mesajõ
ermek için.
jõ giden kutusuna kaydetmek

jõ birden fazla kişiye
ermek için.

ereni cevaplamak için.
en mesajõ düzenlemek ve
ek için.
en mesajõ düzenlemek için.
en mesajõ silmek için.
jlarõn tümünü bir seferde
k için.
erenin numarasõnõ veya mesaj
eki numarayõ kaydetmek için.
j içindeki resim gibi nesneleri
tmek için.
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6. Mesajlar
Bu menü kõsa mesajlarõ (SMS) sesler, animasyonlar
veya resimlerle göndermenize izin verir.

Mesaj Yaz
Bu menü bir veya daha fazla kişiye SMS
göndermenizi sağlar. Mesaj yazdõğõnõzda ekranõn
sağ üst köşesinde karakter sayacõ görüntülenir.
1. Metni girin ve bir sonraki seçeneğe geçmek için

 tuşuna basõn:

2. Tamam seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için
 tuşuna basõn:

Gelen kutusu
Bu menü aldõğõnõz
sağlar. Bir mesaj gör
erişmek için  tuşu

Tamam Metni onaylayõn.
Şablonlarõ
Kullan

Önceden hazõrlanmõş mesajlarõ
seçmek için.

Nesne Ekle Mesaja resim, animasyon veya ses
eklemek için.

Metni
Biçimlendir

Metin Stili, Hizalama ve Yeni
Paragraf ayarlamak için.

Sadece 
Gönder

Mesajõ hemen göndermek için.

Kaydet ve 
Gönder

Mesa
kutus
gönd

Kaydet Mesa
için.

Birden Fazla 
Gönder

Mesa
gönd

Cevapla Gönd
İlet Seçil

iletm
Düzenle Seçil
Sil Seçil
Tümünü Sil Mesa

silme
Numara
Kullan

Gönd
içind

Nesneleri
Kaydet

Mesa
kayde
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r

eliğe bağlõdõr.

u
telefonda saklanan mesajlarõn

rmek için.

elesekreter sunucu numarasõnõ
i ve sesli mesajlarõ dinlemenizi
sta aldõğõnõzda, servis sağlayõcõnõz
 mesaj gönderir.
eter sunucu numarasõnõ girmöenize
mara şebeke servis sağlayõcõnõz
nõr.
marasõnõ ayarlamak için numarayõ
 ilk öğeyi seçebilirsiniz..
inlemek için Sesli Postaya Bağlan

çõk olarak ayarlanmõşsa, SMS ile
lõcõnõzõn SMS'i alõp almadõğõ size
aber verilecektir. 
lõcõnõn sizin SMS merkeziniz
zerinde cevap gönderebilmesi için. 
Mesajlar

Giden kutusu
Sadece mesajõ Kaydet ve Gönder veya Kaydet
seçilerek gönderdiğiniz takdirde bu menüde
saklanabilir.

Kalõplar
En sõk kullandõğõnõz maksimum on mesajõ önceden
hazõrlamanõzõ sağlar. Bunlar için Düzenle veya Sil
seçenekeleri kullanõlabilir. 

Mesaj Ayarlarõ
Bu menü SMS�leri aşağõdaki seçenekler ile
özelleştirmenizi sağlar:
Profil Ayarlarõ

Ortak Ayarla

Bu özellik abon

Hafõza Durum
SIM kart ve 
durumunu göste

Sesli Posta
Bu menü t
görüntülemeniz
sağlar. Sesli po
telefonunuza bir
Telefon telesekr
izin verir.. Nu
tarafõndan sağla
Telesekreter nu
girmek amacõyla
Sesli postayõ d
seçebilirsiniz.

MSC NO. Varsayõlan SMS merkezinizi seçmek
için. SIM kartõnõzda bu hizmet
kullanõlamõyorsa, SMS merkezi
numaranõzõ girmeniz gerekecektir.

Geçerlilik Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunun
seçilmesi. 

Tip Mesaj tipini seçmek için. 

Teslim
Raporu

A
a
h

Cevap Yolu A
ü



Mesajlar
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Eğer boş modda 1 tuşunu basõlõ tutarsanõz,
telesekreterinize hõzlõ şekilde bağlanõrsõnõz.

Yayõn Mesajlarõ

Bu özellik şebekeye bağlõdõr.

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak
gönderilen SMS mesajlarõnõn alõnõşõnõ yönetir.
Ayrõntõlar için lütfen servis sağlayõcõnõzla görüşün.
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dõ Silme
psõz, yapõlan ve gelen aramalarõ
eçeneğe sahiptir. 

esi
lan veya gelen aramalarõn toplam
 armanõn süresini görüntülemenizi
saat, dakika, saniye). Son arama ve
in süreyi sõfõrlayabilirsiniz.

nõz tarafõndan fatura edilen gerçek
olabilir, bunun sebebi şebeke

elerin yuvarlanmasõ, faturalama
 vergiler olabilir.

eti

creti
manõn ücretini göstermek için.
t
õrlanmasõndan bu yana yapõlan tüm
tini göstermek için. Eğer toplam
t seçeneği ile ayarlanan maksimum
yacõ sõfõrlayana kadar başka arama
Arama Geçmişi

7. Arama Geçmişi
Bu menü cevaplanmamõş, gelen ve yapõlan
aramalarõ ve arama sürelerini kaydedebilir.

Cevapsõz Aramalar
Bu menü en son cevapsõz aramalarõ görüntülemenize
izin verir: Bir arama kaydõ seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişim için  tuşuna basõn:

Yapõlan Aramalar
Bu menü başarõlõ veya başarõsõz yapõlan en son
aramalarõ görüntülemenize izin verir:

Gelen Aramalar
Bu menü en son gelen aramalarõ görüntülemenize
izin verir:

Arama Kay
Bu menü ceva
silmek için üç s

Arama Sür
Bu menü yapõ
süresini ve son
sağlar (format: 
tüm aramalar iç

Servis sağlayõcõ
süreler farklõ 
özellikleri, sür
gereksinimleri,

Arama Ücr

Son Arama Ü
Yapõlan son ara
Toplam Ücre
Sayacõn son sõf
aramalarõn ücre
ücret Maks Ücre
ücreti aşarsa, sa
yapamazsõnõz.

Kaydet Seçilen numarayõ kaydetmek için.
Sil Seçilen numarayõ silmek için.
Ara Seçilen numarayõ aramak için.
Düzenle Seçilen numarayõ düzenlemek ve

telefon rehberine kaydedebilmek için.



Arama Geçmişi

Ücret Sõfõrla
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Ücret sayacõnõ sõfõrlamak için PIN2 kodunu
girmeniz gerekir. 
Maks Ücret
Aramalarõnõza maksimum ücret ayarlamak için.
(PIN2 kodu girilmesi gerektirir)
Birim Başõ Fiyat
Bir birimin ücretini ayarlamak için. Bu birim fiyat
aramanõzõn ücreti hesaplanõrken kullanõlõr. (PIN2
kodu girilmesi gerektirir)
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ucu
kadar boş modda kalõndõktan sonra
 olarak görüntülenecek resim seçilir.

nõ ayarlamanõzõ sağlar.
etni
ş karşõlama metni ayarlamanõzõ
nu açtõğõnõzda görüntülenir.

ezinti tuşlarõna basarak önceden
õ fonksiyonlara hõzlõ bir şekilde
Bu menü, önceden ayarlanmõş
tiyacõnõza göre değiştirmenize izin

rih ve saat güncellemesi
ti otomatik olarak güncellemek için.

õlama metninin görüntülenmesi
 görüntülenmemesi için.
õlama metninin içeriğini ayarlamak
Ayarlar

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

Telefon Ayarõ

Saat ve Tarih
Şehrini Ayarla ve Saat/Tarih Ayarla sağlar.
Şehrinizi ayarlamak için + veya - tuşuna
basabilirsiniz.
Saat/tarih ayarlamak için ilgili nümerik tuşlara
basabilirsiniz.
Dil
Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dili
seçmek için + veya - tuşuna basõn ve onaylamak
için  tuşuna basõn.
Giriş Metodlarõ
Varsayõlan giriş metodunu ayarlamanõzõ sağlar.
Ekran
Boş moddayken Tarih ve Saat Göster veya Kendi
Numaramõ Göster seçmenizi sağlar.
Duvar kağõdõ
Boş modda ana ekranõn fon resmini ayarlayabilirsiniz.

Ekran Koruy
Belirlenen süre 
ekran koruyucu
Kontrast
Ekran kontrastõ
Karşõlama M
Kişiselleştirilmi
sağlar. Bu telefo

Atanmõş tuş
Boş modda, g
ayarlanmõş baz
ulaşabilirsiniz. 
fonksiyonlarõ ih
verir.
Otomatik ta
Telefondaki saa

Durum Karş
veya

Metin Karş
için.



Ayarlar

Arama Ayarõ

ndirmeyi iptal etmek için Devre
a durumu kontrol etmek için

ilirsiniz.
e
 arama yapmasõnõ ve arama
õzõ sağlar. Bu özellik şebeke
rvis sağlayõcõnõz tarafõndan
a engelleme şifresi gerektirir.
enüsü Tüm Aramalar, Uluslar

ya Ülken Hariç Uluslararasõ
õşõndayken kendi ülkenizi
enizi sağlar.
enüsü Tüm Aramalar veya
enizi sağlar. 
t menüsü tüm engelleme

anõzõ sağlar.
Değiştir engelleme kodunu

r.
llemeyi iptal etmek için Devre
a engelleme durumunu kontrol
rumu seçebilirsiniz.

m yönlendirme seçeneklerini
tal eder.
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Arama Kimliği
Kimliğinizi karşõ tarafa göstermek veya gizlemek
için Şebeke ayarlõ / Kimlik gizle / Kimlik gönder seçin.
Arama Bekletme
Bu bir şebeke servisidir. Eğer Aktifleştir seçerseniz,
arama sõrasõnda başka biri sizi ararsa telefonu bunu
size bildirir. Aksi takdirde eğer Devre dõşõ
seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan
kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir
telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz Meşgulse
Yönlendir şeklinde ayarlõysa).
Arama Yönlendirme
Gelen aramalarõ telesekreter veya başka bir
numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon
rehberinde olsun veya olmasõn).

Aynõ zamanda yönle
dõşõ da seçebilir vey
Sorgu Durumu seçeb
Arama Engellem
Bu menü telefonun
almasõnõ kõsõtlaman
bağõmlõdõr ve se
sağlanan özel aram
Aranan Numaralar m
arasõ Aramalar ve
(ikincisinde yurtd
arayabilirsiniz) seçm
Gelen Aramalar m
Dolaşõmda İken seçm
Tümünü İptal E
seçeneklerini kaldõrm
Engelleme Şifresi 
değiştirmenizi sağla
Aynõ zamanda enge
dõşõ da seçebilir vey
etmek için Sorgu Du

Tüm Sesli 
Aramalar Tüm sesli aramalarõ yölendirir.

Meşgulse
Cevap Yoksa
Ulaşõlamõyorsa

Gelen aramalarõ hangi
koşullarda yönlendirmek
istediğinizi belirlersiniz:

Tüm veri 
Aramalarõ

Tüm veri aramalarõnõ yölendirir.

Tüm 
Yönlendirmeler 
İptal

Tü
ip
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rulumu

i
s şebekesini seçmenize izin verir
enizi önerir).

e aramalarõ için bant seçmenize izin

urulumu

ktif olduğunda, PIN kodunuzu
N kodu SIM kartõ ile birlikte servis
dan sağlanõr). Eğer üç kez üst üste
, PUK koduna ihtiyacõnõz olur (PIN
). PUK kodu PIN kilidini açmak

k için kullanõlõr. Eğer PUK kodunuz
ybettiyseniz, şebeke sağlayõcõnõzõ

efonunuz otomatik olarak
lanõlabilir şebekeyi seçer ve
dolur.
e bölgenizde kullanõlabilir
umdaki şebekelerin listesini sağlar.
ydolmak için listeden bir tane seçin.
Ayarlar

Hat Değiştirme
Bazõ SIM kartlar iki abone numarasõna sahip
olabilir (şebeke hizmeti). Bu fonksiyon eğer SIM
kartõnõz destekliyorsa kullanõlabilir.
Arama Süresi Hatõrlatõcõ
Arama sõrasõnda telefonunuzun biplemesini sağlar.

Otomatik Tekrar Arama
Yaptõğõnõz arama cevaplanmadõğõ takdirde
telefonunuzun numarayõ belirli aralõklarla tekrar
aramasõnõ sağlar. Tekrar aramayõ bitirmek için 
veya  tuşuna basõn.
Kapalõ Kullanõcõ Grubu
Bu menü şebeke desteği gerektirir. Seçeneği
kullanmadan önce genellikle telefonun şebeke
operatörü tarafõndan ayarlanmasõ gerekir. Ana amacõ
telefonun kullanõmõnõ kõsõtlamaktõr. Aktifleştirdikten
sonra sadece gruptakilerle görüşebilirsiniz.

Şebeke Ku

Şebeke Seçim
Bu menü servi
(Otomatik seçm

Bant Seçimi
Bu menü şebek
verir:

Güvenlik K

SIM Kilidi
SIM kilidi a
girmelisiniz (PI
sağlayõcõ tarafõn
yanlõş girerseniz
kilit açma kodu
veya değiştirme
yoksa veya ka
arayabilirsiniz.

Kapalõ Telefon biplemez.
Tek Bipleme süresi olarak 1 ile 3000

(saniye) seçmenizi sağlar.
Periyodik Periyodik bipleme süresi olarak 30

ile 60 (saniye) seçmenizi sağlar.
Telefon periyodik sürelerde bipler.

Otomatik Tel
kul
kay

Manuel Siz
dur
Ka



Ayarlar

Telefon Kilidi Şifre Değiştir
kodunu ve Telefon Kilidi şifresini
.

 Tanõmlama Numarasõ) SIM
nõmõnõ önlemek için kullanõlõr.
rlikte sağlanõr. Servis sağlayõcõ
ğlar.
unu üç denemede giremezseniz,
 olur ve sizden PUK kodu

art ile birlikte sağlanõr. Eğer
odu servis sağlayõcõnõzdan

unu on denemede giremezseniz,
dar kilitlenir.

 sabit arama gibi çeşitli özel
rõna erişmek için kullanõlõr.

arsayõlan değeri sağlar. Eğer
u üç denemede giremezseniz,
ve sizden PUK2 kodu girmeniz
u servis sağlayõcõ sağlar.
dunu on denemede giremezseniz
ğlantõlõ fonksiyonlar bir daha
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Bu menü telefon şifrenizi ayarlamanõzõ sağlar,
varsayõlan ayar Kapalõ şeklindedir. Durumu Açõk olarak
ayarladõğõnõzda, telefonun her açõlõşõnda şifreyi
girmeniz gerekir.
Otomatik Tuş Kilidi
Boş moddayken tuşlarõ otomatik olarak kilitlemenizi
sağlar. Kilitleme aralõğõnõ listeden seçebilirsiniz. Tuş
takõmõ kilidini açmak için  ve sonra da  tuşuna
basabilirsiniz.

Tuş takõmõ kilitlemek için R  ve sonra da # tuşuna
basabilirsiniz.

Sabit Arama
Yapõlan aramalarõ belirli telefon numaralarõ ile
kõsõtlamanõzõ sağlar. Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi
için şebeke sağlayõcõ tarafõndan sağlanan PIN2 kodu
gerekir.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM
kartõnõzda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanõlamaz.

Engelli Arama
Yapõlan farklõ aramalarõ engellemenizi sağlar.
SIM kartõnõzõn desteği ile, bu fonksiyonu
aktifleştirebilir veya devre dõşõ bõrakabilirsiniz.

Bu menü PIN / PIN2 
değiştirmenizi sağlar
PIN Kodu
PIN Kodu (Kişisel
kartõn yetkisiz kulla
PIN SIM kart ile bi
varsayõlan değeri sa
Eğer doğru PIN kod
SIM kartõnõz bloke
girmeniz istenir. 
PUK kodu SIM k
sağlanmamõşsa, k
alabilirsiniz. 
Eğer doğru PUK kod
SIM kart sonsuza ka
PIN2 Kodu
Ücretlendirme veya
şebeke fonksiyonla
Servis sağlayõcõ v
doğru PIN2 kodun
SIM kart bloke olur 
istenir. PUK2 kodun
Eğer doğru PUK2 ko
PIN2 kodu ile ba
kullanõlamaz.
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Ayarlar

Telefon Kilidi Şifresi
Telefon Kilidi Şifresi telefonunuzun başka kişilerce
yetkisiz kullanõmõnõ önler. Şifre tüm verileri silmek
istediğinizde veya fabrika ayarlarõna dönmek
istediğinizde gereklidir. Telefon kilidinin başlangõç
hali 1122�dir.

Fabrika Ayarlarõna Döndür
Telefonunuzu fabrika ayarlarõna döndürmenizi sağlar.
Telefonunuzu sõfõrlamak için önce şifre girmeniz
gerekir.

Doğru şifreyi girdiğinizde (şifre Telefon Kilidi
Şifresi ile aynõdõr ve varsayõlan değeri 1122
şeklindedir) telefon varsayõlan yapõlandõrmasõna
döner.
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9. Eğlence ve Oyunlar
Temalar
Bu menü ekranõn renk özelliklerini ayarlamanõzõ
sağlar. Seçebileceğiniz üç tip tema vardõr.
İstediğiniz temayõ seçin ve aşağõdaki seçeneklere
erişmek için  Seçenek tuşuna basõn:

Güncelleme periyodu veya Düzen Ayarla içinde hangi
seçeneği ayarlarsanõz ayarlayõn, ayarladõktan
sonra Aktifleştir seçmeniz gerekir.

Oyunlar
Bu menü farklõ oyunlarõ seçmenize izin verir:
Detaylar için lütfen ekrandaki Oyun Yardõm
bölümüne bakõn.

Oyun Ayarõ
Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini
açmanõzõ ve kapatmanõzõ sağlar.

Aktifleştir Seçilen temayõ aktifleştirir.
Güncelleme
periyodu

Renk güncelleme sõklõğõnõ ayarlar

Düzen ayarla Renk güncelleme sõrasõnõ ayarlar
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10. FM Radyo
Bu menü kulaklõğõnõzõ telefonun kulaklõk girişine
takdõğõnõzda radyoyu ayarlamanõzõ sağlar. Radyo
dinlerken arama yapabilir veya gelen aramayõ
cevaplayabilirsiniz. Arama sõrasõnda radyo otomatik
olarak duracaktõr.

Eğer menüyü açmak veya radyoyu ayarlamak
isterseniz, bu fonksiyonu önce kulaklõğõ takarak
aktifleştirmeniz gerekir. 

Önce kulaklõğõnõzõ takmanõz gerekir, sonra boş
moddayken  tuşuna basõn veya ana menüden FM
Radyo seçin ve  tuşuna basõn, FM radyo çalmaya
başlayacaktõr.
Radyo menüsüne girmek için  Seçenek tuşuna
basõn, Ayarla / Kanal Listesi / Otomatik Arama Ön
Ayar seçin.
Ayarla Dinlemek istediğiniz radyo kanalõnõn

frekansõnõ ayarlamak için. 87.5MHz
ve 108MHz arasõnda frekans
girebilirsiniz. Frekans ayarlandõktan
sonra, telefonunuzdaki kanal listesini
ayarlamak için 1 ile 15 arasõnda bir
sayõ girebilirsiniz (Liste sadece 15
kanal kaydedebilir).

Kanal
Listesi

Ayarlanmõş olan kanallarõn listesini
görüntülemek için. (En fazla 15 tane
kanal ayarlayabilirsiniz.) Varsayõlan
frekans 87.5MHz şeklindedir. Yeni
ayarlanan kanal "Yeni Frekans"
olarak adlandõrõlõr.  Seçenek tuşuna
basõn ve kanal için Çal veya Yeniden
adlandõr seçin. 

Otomatik
Ayar
Bul

Telefonun mevcut tüm radyo
frekanslarõnõ otomatik olarak taramasõ
ve kanal listesine kaydetmesi için.
Frekans 87.5MHz~108MHz şeklindedir.
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11. Kullanõcõ Profili
Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler
için zil seslerini ayarlamanõzõ sağlar. Aynõ zamanda
uyarõ tipi, zil sesi yüksekliği, cevap modu ve
aydõnlatma ayarlamanõzõ da sağlar böylelikle
telefonunuz tüm ortamlara uygun olur.
1. Genel / Toplantõ / Açõk hava / İç mekan / Kulaklõk

seçin, sonra seçenek menüsünden Aktifleştir
seçin. Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.

2. Aşağõdaki seçenekleri ayarlamak için seçenek
menüsünden Özelleştir seçin.

Cevap Modu içindeki "Oto" seçeneği sadece
Kulaklõk Modu için görüntülenir.
Kulaklõk modunun aktif olmasõ gerekmez.
Kulaklõğõ takdõğõnõzda, telefonunuz Kulaklõk
moduna otomatik olarak geçer.

Ton Ayarõ Gelen Arama, Alarm, Açõlõş, Kapanõş,
Mesajõ Tonu, Tuş Takõmõ Tonu içerir.

Ses Zil Sesi ve Tuş Tonu ses
yüksekliğiniz yedi seviyeden birine
ayarlamanõzõ sağlar.

Uyarõ Tipi Zil, Sadece Titreşim, Titret ve Çal,
Titret Sonra Çal içerir.

Zil Tipi Tek, Tekrarla, Azalan içerir
Ekstra Ton Uyarõ, Hata, Kamp Açõk ve Bağlan

gibi ses önerileri içerir.

Cevaplama
Modu

Her Tuşla cevap modunu
ayarlamanõzõ sağlar.

LCD
Aydõnlatma

LCD Aydõnlatma süresini 5,15,30,45
saniye arasõndan seçmenizi sağlar.
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12. Ajanda
Yapõlacak Listesi
Bu menü iş veya günlük yaşamõnõzdaki farklõ
programlarõnõzõ yönetmenizi sağlar. Görevler
Listesi'nde içerik ve detaylõ zamanlamayõ
ayarlayabilirsiniz.
Bir öğe veya Boş seçin ve aşağõdaki seçeneklere
erişim için  tuşuna basõn:

Tarih, saat, not (görevin içeriği) girin ve durumu
seçin (Kapalõ / Bir kez / Her gün), onaylamak için 
tuşuna basõn.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalõdõr.

Alarm
Bu menü çalar saati ayarlamanõzõ sağlar. Durumu
(Kapalõ / Bir kez / Her gün) ve saati seçin, sonra
onaylamak için  tuşuna basõn.

Çalar saat telefonunuz kapalõ olsa bile çalacaktõr
Çalar saati susturmak için L tuşuna basõn.
Çalmayõ geçici olarak susturmak için R tuşuna
basõn. Yaklaşõk 4 dakika sonra alarm tekrar
çalacaktõr.

Hesap makinasõ
Bu menü toplama, çõkartma, çarpma ve bölme gibi
basit hesaplama işlemleri için kullanõlõr.
1. İlk sayõyõ girin ve işlemci sembolünü seçmek

için + veya - tuşuna basõn.
2. İkinci sayõyõ girin.
3. Gerekliyse Adõm 1 ve 2�yi tekrarlayõn.
4. Sonuç için  tuşuna basõn. 

Ekle Yeni öğe eklemenizi sağlar.
Düzenle Seçilen öğeyi düzenlemenizi sağlar.
Sil Seçilen öğeyi silmenizi sağlar.
Tümünü sil Tüm öğeleri silmenizi sağlar.
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13. Kõsayollar
Bu menü hõzlõ erişim öğesi olarak on öğe
ayarlamanõzõ sağlar. Bunlarõ ihtiyaçlarõnõza göre
değiştirebilirsiniz.
Kõsayollardaki öğelere erişim
1. Kõsayollara erişmek için boş moddayken -

tuşuna basõn
2. İstediğiniz öğeyi seçin ve girmek için 

tuşuna basõn.
Kõsayollardaki öğeleri değiştirme
1. Ana menüden Kõsayollar seçin, değiştirmek

istediğiniz öğeyi seçin ve düzenleme moduna
girmek için  tuşuna basõn.

2. Öğeyi değiştirmeyi seçin, sonra onaylamak için
 tuşuna basõn.
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14. Servisler
Bu menünün fonksiyonlarõ aboneliğe bağlõdõr ve
operatöre özeldir. Eğer SIM kartõnõzda STK
fonksiyonlarõ varsa, STK menüsü ekranda
görüntülenir. İlgili servis seçeneğini seçin ve
fonksiyona erişmek için  tuşuna basõn.
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Simgeler ve Semboller
Bekleme modundayken, 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.

Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(3 çubuk = tam, 0 çubuk = zayõf).
GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Çekme kalitesi - Çubuk sayõsõ ne kadar
fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.
Tuş takõmõ kilidi - Aktifleştirildi
Alarm - Aktifleştirildi
Zil - Arama geldiğinde telefonunuz çalar.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titrer.
Titret ve Çal - Arama geldiğinde
telefonunuz titrer ve çalar.

Titret sonra çal - Arama geldiğinde
telefonunuz önce titrer sonra çalar.
Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ
aldõğõnõzõ gösterir.
Arama yönlendirme - Tüm sesli aramalar
için arama yönlendirme aktif.
Cevapsõz arama - Cevapsõz arama olduğunu
gösterir.
SMS mesajõ - Yeni SMS mesaj aldõğõnõzõ
gösterir.
Hat - Geçerli hat.
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nmayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

 aldõktan sonra PIN kodunuzu
ma kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
nunzun tasarõmõ yürürlülükteki yasa
netmeliklere uygundur. Bununla
 telefonunuz diğer elektronik
rla interferans yaratabilir. Buna
p telefonunuzu evde ve dõşarõda

tüm yerel tavsiyelere ve
 uymanõz zorunludur. Cep
arabalar ve uçaklarda kullanõmõ
elikler son derece açõktõr.

a cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk
isi konusunda kamu endişesi
M teknolojiside dahil olmak üzere
teknolojisi üzerindeki mevcut

zden geçirilmiş ve radyo dalgasõ
z kalmadan korunma standartlarõ

tir. Cep telefonunuz yürürlülükteki
tandartlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
nikasyon Terminal Ekipman

99/5/EC ile uyumludur.
Uyarõlar

Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

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

bağlõ baz istasyonuna aktarõr. Şebeke telefonun
aktarõm yaptõğõ gücü kontrol eder.
� Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 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.
Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadõr.
Kendinize, başkalarõna ve telefonunuza zarar
vermekten kaçõnmak için, tüm güvenlik
talimatlarõnõ okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak
kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte
telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için:

Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük
çocuklarõn erişemeyeceği şekilde tutun.
PIN kodunu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
tutmaya çalõşõn. 

Uzun süre kulla
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn
değiştirin ve ara

Telefo
ve yö
birlikte
cihazla

bağlõ olarak ce
kullanõrken 
yönetmeliklere
telefonlarõnõn 
ile ilgili yönetm
Son zamanlard
üzerindeki etk
oluşmuştur. GS
radyo dalga 
araştõrmalar, gö
enerjisine maru
yukarõ çekilmiş
tüm güvenlik s
ve Telekomü
Yönetmeliği 19



Uyarõlar

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

nõyorsanõz:
õk olduğunda potansiyel
ek için, telefonu her zaman

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

ullananlar
kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
ticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
terferansõna maruz kalõp
.

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

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

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

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

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

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

elektronik
etkilenip et

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kulla
� Telefonunuz aç

interferansõ önlem
kalp pilinizden 15

� Telefonu göğüs ce
� Potansiyel interfer

pili ile ters yöndek
� İnterferanstan 

kapatõn.

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

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

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

nõrken telefonunuzu 
n

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

azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

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

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

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

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

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

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

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

kõsa devre yap
� Aşõrõ sõcaklõğ

aşõndõrõcõ orta
Sadece
kullanõ
telefon
telefon
kõlabil

Hasar gören p
hemen değiştiri
parça kullanõldõ

Araba kulla
kullanmayõ

Araba 
konuşm
bu çok
hatlara



Uyarõlar

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

el ev atõklarõ ile birlikte
lõdõr.

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

yerel yönetmeliklere uyun.
� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak

istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti
kullanõn.

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

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

EN60950 Normu
Sõcak have 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 yön
bunlarõn ge

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağla
kullanmõştõr.

Pil gen
atõlmama

Etiketli 
dönüşüm
İlgili ul
dönüşüm
sağlanm
EcoEmb
Malzeme
malzeme
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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.
Sembol 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.

Metin mesajlarõ gönderemiyorsunuz
Bazõ şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin
vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasõnõ
doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili
detaylõ bilgi için operatörünüzle görüşün.
Bazõ aramalarõ kaçõrdõğõnõzõ 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 
görüntüleniyor
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.
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 Orjinal 
Aksesuarlarõ

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

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

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

Kulaklõk
Telefonunuz kulaklõk modunu otomatik olarak
aktifleştirir. Cevapalama modunda "otomatik"
seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu
"açõk" ise telefonunuz gelen aramalarõ 2 saniye içinde
cevaplar.
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SAR Bilgisi - Uluslararasõ
(ICNIRP)

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine maruz
kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyosyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve
sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõm için ICNIRP tarafõndan cep telefonlarõ için tavsiye edilen SAR sõnõrõ 10 g kafa dokusu
için 2.0 W/kg şeklindedir. 
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR 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 istasyonuna yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. 
Standartlara uyumluluk açõsõndan test edilirken Philips S220 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri
0.962 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü
radyo dalgalarõna maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.
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