
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS
ak içindir.

 uzun basõn.

lefon numarasõnõ girin ve
ydetmek için  tuşuna basõn.

ş takõmõ ile numarayõ girin ve
mak için  tuşuna basõn.
ş modda iken  tuşuna basõn.
ma Kaydõ, Cevapsõz Aramalar,

põlan Aramalar ve Gelen
malar listesini görüntüler.
ş takõmõ ile numarayõ girin ve
ön eki ile aramak için 

una uzun basõn.
lefonunuz çaldõğõnda 
una 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.
Pilips 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�
Telefonun arkasõ:  
kamera lensi

Gezinme tuşlarõ

Sol fonksiyon tuşu

Alma tuşu

Mikrofon

Kulaklõk girişi

65,000 renk
ana ekran

Tamam tuşu
Kamera tuşu

Aramayõ
bitirme ve açma/

kapatma tuşu

Alfanümerik
tuş takõmõ

Şarj girişi

Yan ses tuşu

Sağ fonksiyon tuşu

Telefonu 
Açma/Kapama
Telefon 
Rehberine 
Numara 
Kaydetme

Te
ka

Arama yapma Tu
ara

Arama Kaydõ 
erişim

Bo
Ara
Ya
Ara

IP arama 
yapma

Tu
IP 
tuş

Arama 
cevaplama

Te
tuş



1

tuşlarõ
nksiyon tuşlarõ  ve  arama
 dahil olmak üzere tuş takõmõnõn üst

an ve ekranda adõ beliren seçeneği
ar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar
bağlõ olarak değişir.

Boş moddayken - tuşuna basõn.

Boş modda iken + tuşuna basõn.
Boş modda iken < tuşuna basõn.

Boş modda iken > tuşuna basõn.

Boş moddayken  tuşuna uzun
basõn.

  tuşuna basõn.

 tuşuna basõn.
Fonksiyon 
Sol ve sağ fo
sõrasõndakiler de
tarafõnda yer al
seçmenizi sağl
mevcut içeriğe 

Aramayõ 
bitirme

 tuşuna basõn.

Aramayõ 
reddetme

Telefonunuz çaldõğõnda 
tuşuna basõn.

Kulaklõk sesini 
ayarlama

Arama sõrasõnda ses tuşlarõna
yukarõ veya aşağõ basõn.

Zil sesi 
yüksekliğini 
ayarlama

Boş moddayken ses tuşlarõna
yukarõ veya aşağõ basõn.

Telefon Rehberi 
listesine erişim

Boş modda iken  tuşuna
basõn.

Ana Menü�ye 
erişim

Boş moddayken  Menü
tuşuna basõn.

Sessiz moda 
geçme

Boş moddayken  tuşuna uzun
basõn.

Kamerayõ açma Boş modda iken  tuşuna basõn.
Fotoğraf çekme Kamera aktifken  veya 

tuşuna basõn.
WAP Erişimi Boş moddayken  tuşuna uzun

basõn.

Kõsayollar�a 
erişim
Ses Çalar Açma
Mesaj Yaz�a 
erişim
Ton Ayarõ�na 
erişim
Multimedya�ya 
erişim
Önceki menüye
gitme
Boşa hõzlõ 
dönme



Ana Menü
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Ana Menü cep telefonunuz için õzgara görünümünde
gösterilmiş olan tüm farklõ özelliklere erişiminizi
sağlar. Yukarõdaki tablo Ana Menü düzenini
özetlemektedir.
Boş moddayken  tuşuna basarak Ana Menü�ye
girin, daha sonra simgeler ve listeler arasõnda
dolaşmak için navigasyon tuşunu kullanõn �
üzerindeki yönler +, -, < veya >  işaretleri ile
gösterilir. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili
seçeneklere erişmek için  tuşuna basõn, bir düzey
geri gitmek için  Geri tuşuna basõn.

Telefon Rehberi Mesajlar Arama Geçmişi

Ayarlar Multimedya Dosya Yöneticisi

Eğlence ve 
Oyunlar Kullanõcõ Profili Ajanda

Servisler Ekstra Kõsayollar
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kma
e yerleştirin, kartõn kesik köşesinin
uğundan ve altõn renkli kontaklarõn
n emin olun. 

e yerleştirin, altõn renkli kontaklar
r.

uncaya dek kaydõrarak yerine takõn.
Başlarken

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar� bölümündeki
güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

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

SIM Kartõ ve Pili Takma
Yeni SIM kartõnõzõ takmak için aşağõdaki adõmlarõ
izleyin. Arka kapağõ çõkartmadan önce cep
telefonunuzu kapatmayõ unutmayõn.
Pili çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce pili çõkartmalõsõnõz.
Arka kapağõn üstüne bastõrõn ve çõkartmak için
aşağõ kaydõrõn.
Pili kaldõrmak için mandalõ tutun.

SIM Kartõ Ta
SIM kartõ yerin
doğru yönde old
aşağõ baktõğõnda

Pili tekrar yerin
aşağõ bakmalõdõ

Arka kapağõ dur



Başlarken

Telefonu açma

iyesini gösterir. Şarj sõrasõnda
eket eder. Tüm çubuklar sabit

men şarj olmuştur. Şarj cihazõnõ

duktan sonra şarj cihazõnõn cep
masõ pile zarar vermez.
anõn tel yolu fişten çekmektir,
şilebilir bir priz kullanõn.

yonlarõ
 hõzlõ erişim fonksiyonu
unlarõ istediğiniz şekilde
Daha fazla bilgi için, bkz
6.
6

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basõn.
Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN
kodu SIM kartõnõzõn 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu
kod operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan önceden
yapõlandõrõlõp size bildirilir. PIN kodu hakkõnda
daha fazla bilgi için, bkz �Güvenlik Kurulumu�
sayfa 29.

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

Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarjlõdõr ve pil seviyesi düştüğünde
bu size bir uyarõ sesi ile bildirilir.
Pil yerine takõldõğõnda, telefonu şarj edebilirsiniz.
Konnektörü gösterilen şekilde takõn. Daha sonra
şarj cihazõnõ prize takõn.

Pil sembolü şarj sev
şarj göstergeleri har
olduğunda, pil tama
çõkartabilirsiniz.
Pil tamamen şarj ol
telefonuna takõlõ kal
Şarj cihazõnõ kapatm
bu yüzden kolay eri

Kõsayol fonksi
Telefonunuzda on
bulunmaktadõr. B
değiştirebilirsiniz. 
�Kõsayollar� sayfa 4
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etme:  tuşuna basõn (veya ses
sõn). Eğer Arama Yönlendirme aktifse,
araya veya telesekretere yönlendirilir.

 tuşuna basõn.

oddayken çalmaz.

eçtiyseniz,  ve  tuşu dõşõndaki
layabilirsiniz.

a

venliğiniz için, ahizesiz arama
ikle sesi arttõrdõğõnõzda telefonu
zaklaştõrõn.

ayõ aktifleştirmek için arama
izesiz tuşuna basõn. Ahizesizi iptal
 Beklet tuşuna tekrar basarak devre
iniz.

sõndaki seçenekler
 aşağõdaki seçeneklere erişmek için
na basõn:
apalõ)

onun mikrofonunu sessizleştirmenizi
anõzõ sağlar, böylelikle karşõ tarafõn
amasõnõ belirlersiniz.
Arama

2. Arama
Arama yapma

Boş ekrandayken
1. Boş moddayken, tuş takõmõnõ kullanarak telefon

numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz takdirde
düzeltmek için  tuşuna basõn.

2. Arama yapmak için  tuşuna basõn.
3. Aramayõ bitirmek için  tuşuna basõn.
Uluslararasõ aramalar için,  tuşuna iki kez
basarak uluslararasõ arama ön eki "+" girin.
Telefon rehberini kullanma
1. Boş modda iken  tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin ve  tuşuna basõn,

seçilen numara aranõr. Farklõ bir numara
seçmek için, + veya -  tuşlarõna basõn (daha
fazla bilgi için bkz �Telefon Rehberi�).

3. Aramayõ bitirmek için  tuşuna basõn.

Arama cevaplama ve sonlandõrma
Arama geldiğinde, arayan kişi numarasõnõ gizlemeyi
seçmemişse numarasõ görüntülenebilir. Eğer numara
seçili telefon defterinde kayõtlõ ise, numara yerine
arayan kişinin ismi görüntülenir.
� Aramayõ cevaplama:  tuşuna basõn.

� Aramayõ redd
tuşuna uzun ba
arama bir num

� Sonlandõrma: 

Telefon sessiz m

Eğer Her Tuşla s
her tuş ile cevap

Ahizesiz ar

Konfor ve gü
yaparken özell
kulağõnõzdan u

Ahizesiz aram
sõrasõnda  Ah
etmek için  
dõşõ bõrakabilirs

Arama sõra
Arama sõrasõnda

 Seçenek tuşu
Sessiz (Açõk/K
Bu seçenek telef
veya sesini açm
sizi duyup duym



Arama

Ses Kaydedici 5# girebilirsiniz. Telefon buna karşõlõk olarak
n kişiyi görüntüler, numarayõ
na basõn.
dan hõzlõ arama
 tuşuna basarak Arama Kaydõ�na
in ve numarayõ aramak için 

amasõ yapma

n
 ekranda size SIM kartõnõzõ
acaktõr, acil durum aramasõ
 tuşuna basõn.

 girin ve daha sonra aramak için

rama
rama yapabilmek ve konferans
 ve/veya aboneliğinize bağlõdõr.
pma
a veya bir aramayõ beklemeye

bir arama yapabilirsiniz.
 numara arayõn (veya telefon
i seçin) ve  tuşuna basõn.
8

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarõnõn
kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon
konuşmalarõnõzõ kaydetmek istediğiniz takdirde,
bunu karşõ tarafa bildirmenizi ve karşõ taraf
onayladõğõ takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Arama sõrasõnda konuşmayõ kaydetmek için, Ses
Kaydedici  seçin ve  tuşuna basõn. Kayõt sõrasõnda,

 Duraklat/Devam  tuşlarõna basabilirsiniz. Kaydõ
durdurmak için  tuşuna basõn, isim girin ve
kaydetmek için  tuşuna basõn.
Arama sõrasõndaki diğer seçenekler
Arama sõrasõnda aşağõdakileri yapabilmek için 
Seçenek tuşuna basõn:
Giriş aramak için Telefon Rehberi�ne girin, bitirmek,
mesaj göndermek veya okumak için Bitir seçin.

Kulaklõk sesini ayarlama
Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için
yukarõ veya aşağõ ses tuşlarõna basõn.

Hõzlõ arama

SIM telefon rehberi ile hõzlõ arama
Eğer aramak istediğiniz kişinin SIM�deki seri
numarasõnõ biliyorsanõz (örneğin: 5) boş moddayken

SIM�de kayõtlõ ola
aramak için  tuşu
Arama kayõtlarõn
Boş moddayken 
girin. Bir numara seç
tuşuna basõn.

Acil durum ar

SIM kart olmada
Telefonunuzu açõn,
takmanõz hatõrlatõl
yapmak için  SOS

SIM kart ile
Boş moddayken 112

 tuşuna basõn.

Birden fazla a
İki veya daha fazla a
arama operatörünüze
İkinci aramayõ ya
Aktif arama sõrasõnd
aldõğõnõzda ikinci 
Telefondayken, bir
rehberinden bir kiş
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Arama

İkinci numara aranõrken birinci arama beklemeye
alõnõr. Daha sonra aşağõdaki seçeneklere erişmek
için  tuşuna basõn:
� Değiştir aramalar arasõnda geçiş için.
� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için. 
İkinci aramayõ cevaplama
Bir görüşme esnasõnda ikinci bir arama gelirse,
telefon bip sesi çõkartõr ve ekranda aramanõn bilgisi
görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

İkinci aramanõn gelebilmesi için, Arama Yönlendirme
iptal edilmeli ve Arama Bekletme aktifleştirilmelidir.

 tuşuna 
basõn

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).

 veya  
tuşuna basõn 

Aramayõ reddetmek için.

 Seçenek 
tuşuna basõn

Seçenekler listesini açmak için.
Mevcut aramayõ bitirmek, sonra
gelen aramayõ cevaplamak  için
Bitir seçebilirsiniz.



Metin veya sayõ girme

girmek için bu tuşa dört kez basmanõz gerekir. Eğer
niz harf aynõ tuş üzerindeyse,
 birkaç saniye bekleyin.

riş modunda boşluk için 0
.

üğü nasõl yazõlõr
PQRS), 2 (ABC), 7, 
, 4, 4 (GHI) basõn.

semboller her tuş üzerinde
terilen şekilde yer alõr:

e sõrasõna göre karakterler
  :  #  $  /  _  1
10

3. Metin veya sayõ girme
İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayõlar
girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran
üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.

Fonksiyon tuşlarõ

Multitap ABC/abc giriş
Multitap giriş metodunu seçmek için �ABC� veya
�abc� ekranda belirene kadar  tuşuna basõn. Bu
metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara
birden fazla basõlmasõnõ gerektirir: �s� harfi 7
tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden �s�

girdiğiniz ve gireceği
imlecin belirmesi için

Multitap ABC/abc gi
tuşuna basabilirsiniz

Örnek: "sari" sözc
7, 7, 7, 7 (
7, 7 (PQRS), 4
Harfler, sayõlar ve 
aşağõdaki tabloda gös

Karakterleri silmek veya düzenleme
modunu sona erdirmek için.

+ - < >  İmleci hareket ettirmek, listeden harf,
monogram, kelime veya sembol seçmek,
listede gezinmek için.
Boş moda dönmek için.
Listedeki kelimeyi seçmek veya seçenek
menüsüne girmek için.
Sembolleri girmek için.
Giriş metodunu seçmek için.

Tuş Görüntülenm
1 .  , - ?  !  £¨ @
2 a  b  c  2
3 d  e  f  3
4 g  h  i  4
5 j  k  l  5
6 m  n  o  6
7 p  q  r  s  7
8 t  u  v  8
9 w  x  y  z  9
0   0
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Metin veya sayõ girme

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

tuşuna basabilirsiniz (aşağõdaki örneğe bakõn).
Örnek: �home� kelimesi nasõl yazõlõr:
1. 4, 6, 6, 3 tuşlarõna sõra ile basõn.

Ekranda gösterilecek kelime: good.
2. - tuşuna basarak kaydõrõn ve home kelimesini

seçin
3.  tuşuna basarak home kelimesini onaylayõn.

Nümerik giriş
Bu metot ile ilgili tuşlara basarak sayõlarõ girebilirsiniz.



Telefon Rehberi

İsim ile bir telefon numarasõ saklar
Telefon Rehberi �ne girin, sonra
seçin. Hafõzayõ seçin ve 

eniz, İsim ve Numaa girmeniz
irdikten sonra,  tuşuna basõn
 sonra  tuşuna basõn.

çerseniz, işlem yukarõdaki ile
, Numara, Ev Numarasõ, Şirket

, Ofis Numarasõ, Faks Numarasõ
esim, İlgili Ses ve Arayan Grubu
aylamak için  tuşuna basõn.
n kaydedildiğini bildirecektir.

rini kopyala
tüm kişileri SIM karta
eya tam tersi.
 Telefon Rehberi �ne girin,
eçin sonra  tuşuna basõn.
efon�dan seçin,  tuşun basõn.
aj ekranda görüntülenir. İşlemi
tmek için Evet/Hayõr seçin.
12

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

Telefon defterine yeni bir kişi arama

Giriş Ara seçeneği
1. Boş moddayken Telefon Rehberi �ne girin ve

Giriş Ara seçin.
2. Bir isim girin, sonra  Seçenek tuşuna basõn,

 tuşuna basõn.
Telefon Rehberi Listesi
Telefon rehberi listesine erişmek için boş modda 
tuşuna basõn, listede bakmak istediğiniz harfin
tuşuna basõn (örn. Y harfi için 9 tuşuna üç kez
basõn). Bu harf ile başlayan ilk kayõt listede seçilir.

Kişileri yönetme
Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere ulaşmak için  Seçenek  tuşuna basõn.
IP Ara SMS Gönder
Görüntüle Düzenle
Sil Kopyala
Taşõ Çoğalt

1. Boş moddayken 
Yeni Giriş Ekle 
tuşuna basõn.

2. Eğer SIM�e seçers
gerekir. Girişi bit
numarayõ girin ve

3. Eğer Telefona se
aynõ olacaktõr. İsim
Adõ, Eposta Adresi
girebilir ve İlgili R
seçebilirsiniz. On
Telefonunuz ismi

Telefon rehbe
Telefonunuzdaki 
kopyalayabilirsiniz v
1. Boş moddayken

Tümünü Kopyala s
2. SIM�den  veya Tel
3. Bilgilendirici mes

onaylamak/iptal e
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en Telefon Rehberi�ne girin.
seçin. SIM�den veya Telefondan
nõz gerekir.

bu
nõcõnõn rahatlõğõ açõsõndan telefon
lerin gruplanmasõnõ sağlar.
ken Telefon Rehberi �ne girin,

 seçin.
e  tuşuna basõn.

niz seçeneği seçin.
kleri ayarlayabilirsiniz:

yan grubundaki kişilerden arama
iğinde çalacak zil tonunu
lamak için.
yan grubundaki kişilerden arama
iğinde çalacak uyarõ tipini
lamak için.
yan grubundaki kişilerden arama
iğinde ekranda görüntülenecek
i ayarlamak için.

bun adõnõ ayarlamak için.
yan grubuna üye eklemek veya
rtmak için.
Telefon Rehberi

Telefon rehberi girişi kopyalama 
veya taşõma
1. Telefon Rehberi Listesi�nden bir kişi seçin 

Seçenek tuşuna basõn.
2. Kopyala/ Taşõ/ Çoğalt seçin sonra  tuşuna basõn.

Kişileri sil

Kişileri tek tek siler
Metod A:
1. Boş moddayken Telefon Rehberi �ne girin,

Tümünü Sil seçin.
2. Tek Tek seçin, daha sonra telefon rehberi

listesinden silmek istediğiniz kişileri seçin ve
  tuşuna basõn.

Metod B:
1. Boş moddayken Telefon Rehberi Listesi�ne girin.
2. Silmek istediğiniz girişi seçin ve  tuşuna

basõn, sonra Sil  seçin ve  tuşuna basõn. 

Tümünü sil
1. Boş moddayk
2. Tümünü Sil 

seçimi yapma

Arayan Gru
Bu seçenek kulla
rehberindeki kişi
1. Boş modday

Arayan Grubu
2. Grubu seçin v
3. Değiştireceği
Aşağõdaki seçene

Kopyala Kişiyi başka bir telefon rehberine
kopyalamak için.

Taşõ Kişiyi başka bir telefon rehberine
taşõmak için.

Çoğalt Kişiyi aynõ telefon rehberine
kopyalamak için.

Zil tipi Ara
geld
ayar

Uyarõ tipi Ara
geld
ayar

Resim Ara
geld
resm

Grup adõ Gru
Üye Listesi Ara

çõka



Telefon Rehberi

Ekstra Numara Ayarlar

lefon rehberinde kaydettiğiniz
görüntülemek için kullanõlõr.
klama
niz varsayõlan hafõza konumunu
enüyü seçin.

görüntülenecek öğeleri belirmek
.
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Kendi Numaram
Kendi Numaram kendi telefon numaranõzõ
saklamanõzõ sağlar. Gerekli diğer bilgilerle birlikte
cep telefonu numaranõzõ girmenizi tavsiye ederiz.

Alanlarõ boş olabilse de, Kendi Numaram öğesi
silinemez.

Servis Arama Numarasõ
Bu şebeke sağlayõcõ tarafõndan sunulan bir
hizmettir. İlgili fonksiyonlar için lütfen şebeke
sağlayõcõya danõşõn.
SOS Numarasõ
Acil durum numarasõ ülkenizdeki acil durum
servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartõnõzõ
takmamõş veya PIN kodunuzu girmemiş olsanõz da
bu numarayõ arayabilirsiniz.

Avrupa�da standart acil durum numarasõ 112,
İngiltere�de 999�dur.

Hafõza Durumu
Bu menü her bir te
toplam kişi sayõsõnõ 
Tercih Edilen Sa
Kişileri kaydedeceği
ayarlamak için bu m
Alanlar
Telefon hafõzasõnda 
için bu menüyü seçin
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in ve sonraki seçeneğe geçmek için
asõn:

in:  tuşuna basõn, numarayõ girin
in sonra  tuşuna basõn.

inden bir mesaj gönderdiğinizde,
�Gönderildi� gösterilebilir. Bu
kartõnõzda ayarlõ olan SMS

erildiğini gösterir, ancak mesajõn
dõğõnõ göstermez.

Mesajõ göndermek için.

Mesaj giden kutusuna kaydetmek
ve sonra mesajõ göndermek için.
Mesajõ giden kutusuna kaydetmek
için.
Mesajõ birden fazla kişiye
göndermek için.
Mesaj, bir arama grubundaki tüm
numaralara göndermek için.
Mesajlar

5. Mesajlar
SMS
Bu menü Kõsa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak
metin mesajlarõ göndermenizi, gönderdiğiniz ve
aldõğõnõz mesajlarõ yönetmenizi sağlar.
Mesaj Yaz
Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için aşağõda
açõklanan adõmlarõ uygulayõn:
1. Mesaj Yaz seçeneğini seçin, metni girin ve

aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna
basõn:

2. Tamam  seç
 tuşuna b

3. Numara Gir
veya kişi seç

SMS ağõ üzer
telefonunuzda 
mesajõn SIM 
merkezine gönd
alõcõya ulaştõrõl

Tamam Mesajõ bitirmek için.
Şablon Kullan Önceden hazõrlanmõş mesajlarõ

seçmek için.
Nesne Ekle Mesajõnõza resim, animasyon ve

ses eklemek için
Metni
Biçimlendir

Metin Stili,  Hizalama ve  Yeni
Paragraf hizalama için.

Giriş Metodu Giriş metodunu seçmek için.

Sadece 
Gönder
Kaydet ve 
Gönder
Kaydet 

Birden Fazla 
Gönder
Grup ile 
Gönder



Mesajlar

Gelen kutusu

 ve Gönder veya Kaydet seçilerek
e giden kutusunda saklanabilir.
lendiğinde, okumak için 
 aşağõdaki menü seçeneklerine
nek tuşuna basõn:

/telefonda kayõtlõ seçilmiş
ajõ telefon/SIM kopyalamak
.
/telefonda kayõtlõ seçilmiş
ajõ telefon/SIM taşõmak için.
/telefonda kayõtlõ tüm
ajlarõ telefon/SIM kopyalamak
.
/telefonda kayõtlõ tüm
ajlarõ telefon/SIM taşõmak için.

len mesajõ göndermek için.
rudan göndermek veya tekrar
nleyerek başkasõna göndermek

len mesajõ silmek için.
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Bu menü aldõğõnõz SMS mesajlarõnõ okumanõzõ
sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir
mesaj görüntülendiğinde, okumak için  tuşuna
basõn, sonra aşağõdaki menü seçeneklerine erişmek
için  Seçenek tuşuna basõn:

Giden kutusu
Sadece mesajõ Kaydet
gönderdiğiniz takdird
Bir mesaj görüntü
tuşuna basõn, sonra
erişmek için  Seçe

Cevapla Göndereni cevaplamak için.
İlet Seçilen mesajõ iletmek için.
Sohbet Gönderen ile sohbet etmek için.
Düzenle SMS�i düzenlemek, değiştirmek

veya başka birine göndermek için.
Sil Seçilen mesajõ silmek için.
Tümünü Sil Gelen kutusundaki tüm mesajlarõ

silmek için.
Numara 
Kullan

Gönderenin numarasõ veya
mesajda yer alan numarayõ alarak
SIM kartõna veya telefona
kaydetmek, ya da aramak için.

Nesneleri 
Kaydet

Mesaj içindeki resim gibi
multimedya nesneleri telefonunuza
kaydetmek için.

SMS Telefon/
SIM�e 
Kopyala 

SIM
mes
için

SMS Telefon/
SIM�e Taşõ

SIM
mes

SMS 
Tümünü 
Kopyala

SIM
mes
için

SMS 
Tümünü Taşõ

SIM
mes

Gönder Seçi
Düzenle Doğ

düze
için.

Sil Seçi
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rõ
 ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza izin
r şunlardõr:

Yeni bir mesaj girmek veya
seçtiğiniz önceden ayarlanmõş bir
mesajõ düzenlemek için.
Seçilen önceden tanõmlõ mesajõ
silmek için.

Varsayõlan SMS merkezinizi
seçmek için. SIM kartõnõzda bu
hizmet kullanõlamõyorsa, SMS
merkezi numaranõzõ girmeniz
gerekecektir.
Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunun
seçilmesi. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur). Bu
özellik aboneliğe bağlõdõr.
Mesaj tipini seçmek için. Bu
seçenek şebekeye bağlõdõr.
Profilin adõnõ düzenlemek için.
Mesajlar

Kalõplar
Bu menü, en sõk kullandõğõnõz on adede kadar mesajõ
önceden hazõrlamanõzõ sağlar. Bir mesaj seçin ve
sonraki seçeneklere erişmek için  tuşuna basõn.

Mesaj Ayarla
Bu menü SMS
verir. Seçenekle
Profil Ayarõ

Tümünü Sil Giden kutusu içindeki tüm
mesajlarõ silmek için.

Numara
Kullan

Alõcõnõn numarasõ veya mesajda
yer alan numarayõ alarak SIM
kartõna veya telefona kaydetmek,
ya da aramak için.

SMS
Telefon/
SIM�e
Kopyala 

SIM/telefonda kayõtlõ seçilmiş
mesajõ telefon/SIM kopyalamak
için.

SMS
Telefon/
SIM�e Taşõ

SIM/telefonda kayõtlõ seçilmiş
mesajõ telefon/SIM taşõmak için.

SMS
Tümünü
Kopyala

SIM/telefonda kayõtlõ tüm mesajlarõ
telefon/SIM kopyalamak için.

SMS
Tümünü
Taşõ

SIM/telefonda kayõtlõ tüm mesajlarõ
telefon/SIM taşõmak için.

Düzenle 

Sil

SC Adresi

Geçerli
Periyod

Mesaj Tipi

Profil Adõ



Mesajlar

Ortak Ayar Tercihli Taşõyõcõ
ih edilen aktarõm modunu
. Daha fazla bilgi için lütfen
e danõşõn.

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

derirken, mesajõnõ görebilmesi
MS özelliğine sahip telefonu

ak ve göndermek için aşağõda
ygulayõn:
n ve şunlarõ girin:
õnõn numarasõnõ veya E-posta
sini ayarlamak için.
ajõn aynõ anda gönderileceği
nõn numarasõ veya E-postasõnõn
lanmasõ için.
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Hafõza Durumu
Bu seçenek SIM kart ve telefonda kaydedilmiş
mesajlarõn kayõt durumlarõnõ göstermek için
kullanõlõr.
Tercih Edilen Saklama
Bu seçenek, alõnan mesajlar için tercih ettiğiniz
kayõt konumu seçmenizi sağlar.

Bu seçenek terc
ayarlamanõzõ sağlar
şebeke operatörünüz

MMS
Cep telefonunuz il
Servisi) mesajlarõ 
MMS ile resimler, s
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gön
için alõcõnõn da M
olmasõ gereklidir.
Mesaj Yaz
Yeni MMS oluşturm
açõklanan adõmlarõ u
1. Mesaj Yaz �õ seçi

Teslim
Raporu

Bu seçenek Açõk iken, göndermiş
olduğunuz SMS�in alõcõ tarafõndan
alõnõp alõnmadõğõ size yine SMS
yoluyla bildirilir. Bu özellik
aboneliğe bağlõdõr.

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

Kime Alõc
adre

Cc Mes
alõcõ
ayar
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õnõz MMS mesajlarõnõ okumanõzõ
aj seçin ve aşağõdaki seçeneklere
 tuşuna basõn: 
Mesajõ görüntülemek için 
tuşuna basarak seçenek menüsünü
görüntüleyebilir ve  Çal/Resmi
farklõ kaydet/Sesi farklõ kaydet
seçerek multimedya öğeleri
kaydedebilir veya çalabilirsiniz.
Gönderen, konu, tarih ve boyut
görüntülemek için.
Göndereni cevaplamak için.
Göndereni, Kime ve Cc
sütunundaki herkesi cevaplamak
için.
Mesajõ başkalarõna göndermek
için.
Mesajõ silmek için.
Gelen kutusundaki tüm mesajlarõ
silmek için.

Mesajdaki numarayõ almak için.
Mesajlar

2. Düzenlemeyi sonlandõrmak ve sonraki
seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basõn:

Gelen kutusu
Bu menü aldõğ
sağlar. Bir mes
ulaşmak için 

Bcc Mesajõn aynõ anda gönderileceği gizli
alõcõnõn numarasõ veya E-postasõnõn
ayarlanmasõ için.

Konu Mesajõn konusunu ayarlamak için.
İçeriği
düzenle

Mesajõn içeriğini düzenlemek için.
Metin, resim, ses ve eklenti
ekleyebilirsiniz.

Sadece 
Gönder

Mesajõ göndermek için.

Kaydet ve 
Gönder

Mesaj giden kutusuna kaydetmek
ve sonra mesajõ göndermek için.

Taslaklara 
Kaydet

Daha sonra göndermek üzere
mesajõ taslaklara kaydetmek için.

Gönderme 
Seçenekleri

Gönderme  seçeneklerini
ayarlamak için.

Çõkõş Düzenleme modundan çõkmak için.
Mesajõ kaydetmek isteyip
istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenecektir.

Görüntüle

Özellikler

Cevapla

Tümünü
cevapla

İlet

Sil

Tümünü Sil

Numara
Kullan  



Mesajlar

Giden kutusu

aj için alõcõ belirlemediyseniz,
sünde Gönder seçeneği

eş mesaj listelenir. Yeni mesaj
jlardan faydalanabilirsiniz. Bir
ğõdaki seçeneklere ulaşmak için

esajõ göndermek için.
esajõ düzenlemek için.
esajõ silmek için.

aslaklardaki tüm mesajlarõ
lmek için.
esajdaki numarayõ almak için.

esajõn içeriğini görüntülemek
in.
önderen, Cc, konu, ve boyut
rüntülemek için.
blonu yeni mesaj olarak almak

in. Düzenleyebilirsiniz.
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Bu menü mesajõn tümünü Kaydet ve Gönder
seçerek kaydetmek için kullanõlõr. Aşağõdakileri
yapabilirsiniz:

Taslak(lar)
Taslaklara Kaydet seçerek tüm mesajlarõ listeler.
Aşağõdakileri yapabilirsiniz:

Taslaklardaki mes
seçenek menü
gösterilmeyecektir.

Örnekler
En sõk kullanõlan b
yazarken bu mesa
mesaj seçin ve aşa

 tuşuna basõn:

Görüntüle Mesajõ görüntülemek için.
Özellikler Alõcõ, konu, tarih ve boyut

görüntülemek için.
Diğerlerine 
Gönder/Tekrar 
gönder

Mesajõ başkalarõna göndermek
için. Eğer mesaj başarõyla
gönderilmemişse, Tekrar gönder
gösterecektir.

Sil Mesajõ silmek için.
Tümünü Sil Giden kutusundaki tüm mesajlarõ

silmek için.
Numara Kullan Mesajdaki numarayõ almak için.

Görüntüle Mesajõ görüntülemek için.
Özellikler Alõcõ, konu, tarih ve boyut

görüntülemek için.

Gönder M
Mesajõ düzenle M
Sil M
Tümünü Sil    T

si
Numara Kullan M

Görüntüle M
iç

Özellikler    G
gö

Mesaj Yaz Şa
iç
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nusu kişi ile SMS kullanarak sohbet

dasõ seçin sonra  tuşuna basõn.
õ Bilgisi�ni seçin, Lakabõm ve Hedef
rek  tuşuna basõn.
seçin, bir mesaj girin, ve sohbeti
in gönderin.
Sunucusu
sunucu numarasõnõ ayarlamanõzõ ve
 dinlemenizi sağlar. Sesli posta
rvis sağlayõcõnõz telefonunuza bir

kreter numarasõ ayarlayabilirsiniz.
e sağlayõcõ sağlar.
 aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için
.

 tuşuna uzun basarak telesekreter
zlõ bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Telesekreter sunucu numarasõnõ
düzenlemek için.
Telesekreteri dinlemek için.
Mesajlar

Mesaj Ayarlarõ
Bu menü  mesajlarõ göndermeniz ve almanõz için
MMS yapõlandõrmasõnõ ayarlamanõzõ sağlar.

Sohbet
Bu menü söz ko
etmenizi sağlar.
1. Bir sohbet o
2. Sohbet Odas

Numara gire
3. Yeni Başlat 

başlatmak iç
Telesekreter 
Bu menü posta 
sesli mesajlarõ
aldõğõnõzda, se
mesaj gönderir.
İki grup telese
Numarayõ şebek
Bir öğe seçin ve

 tuşuna basõn

Boş modda 1
sunucusuna hõ

Gönderme MMS gönderme seçeneklerini
ayarlamak amacõyla Geçerlilik süresi,
Teslim raporu, Okuma raporu, Öncelik,
Slayt Süresi ve İletim zamanõ
seçeneklerini ayarlamak için.

Alma MMS alma seçeneklerini ayarlama
amacõyla Asõl şebeke, Dolaşõm, Okuma
Raporu ve Teslim Raporu seçeneklerini
ayarlamak için.

Filtreler İsimsiz, Maks Boyut ve Reklam
filtreleme seçeneklerini ayarlamak
için.

Profil
Düzenle

Şebeke yapõlandõrmasõnõ ayarlamak
için. Şebeke sağlayõcõ ile temasa
geçebilirsiniz.

Otomatik
İmza

Bu seçenek Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlanabilir ve mesajõnõzdaki
isminizi veya diğer içeriği imzalar.

Hafõza
Durumu

MMS saklama durumunu
görüntülemek için.

Düzenle

Sesli Postaya
Bağlan



Mesajlar

Yayõn Mesajlarõ
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Bu bir grup cep telefonu kullanõcõsõna gönderilen
yayõn mesajõdõr. Bu mesajlar kodlu kanallar
üzerinden yayõnlanõr. Genelde, bir yayõn kanalõ tek
bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen şebeke sağlayõcõ ile
temasa geçin, kullanõlabilir kanallarõ ve bilgi
listesini sağlayacaklardõr.
Alma Modu
Bu menü, yayõn mesajlarõnõn fonksiyonunu
ayarlamanõzõ sağlar. Açõk seçiliyken, yayõn
mesajlarõnõ alabilirsiniz. Kapalõ�yõ seçtiğinizde ise,
yayõn mesajlarõnõ alamazsõnõz.
Mesaj Oku
Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayõn
mesajlarõnõ okumak için.
Diller
Alõnabilecek yayõn mesajlarõnõn dilini ayarlamak
için.
Kanal Ayarõ

 tuşuna basarak kanalõ ayarlayõn, Seç, Ekle,
Düzenle veya Sil seçebilirsiniz.
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amalar
rõlõ veya başarõsõz yapõlan en son
tülemenize izin verir:

alar
n gelen aramalarõ görüntülemenize

dõ Silme
sõz Aramalar, Yapõlan Aramalar, Gelen
ya Tümünü Sil ile tüm aramalarõ
ün kõlar.

esi
 Giden, Toplam Alõnan ve Son Arama

ni görüntülemenizi sağlar (format:
saniye). Tüm arama sürelerini
 Tüm Süreyi Sõfõrla seçeneğini

nõz tarafõndan fatura edilen gerçek
olabilir, bunun sebebi şebeke

elerin yuvarlanmasõ, faturalama
 vergiler olabilir.
Arama Geçmişi

6. Arama Geçmişi
Bu menü yapõlan ve gelen aramalarõn, otomatik
tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarõnõn
listesini sağlar. Farklõ tiplerdeki aramalar (Yapõlan
Aramalar, Cevapsõz Aramalar ve Gelen Aramalar)
farklõ simgelerle gösterilir. En son aranan en üstte
olacak şekilde kronolojik olarak sõralanõrlar. Eğer
aranan kişi kişiler listenizde kayõtlõ ise, kayõtlõ isim
görüntülenir.

Cevapsõz Aramalar
Bu menü en son cevapsõz aramalarõ görüntülemenize
izin verir: Her cevapsõz aramanõn tarihi, saati ve kaç
kere cevapsõz kaldõğõ görüntülenir.
Tarihi, saati ve kaç kere cevapsõz kaldõğõnõ görmek
için  tuşuna basõn. Aşağõdaki seçeneklere
erişmek için  Seçenek tuşuna basõn:

Yapõlan Ar
Bu menü başa
aramalarõ görün

Gelen Aram
Bu menü en so
izin verir:

Arama Kay
Bu menü Cevap
Aramalar �õ ve
silmenizi mümk

Arama Sür
Bu menü Toplam
Süresi  bilgileri
saat, dakika, 
sõfõrlamak için
seçebilirsiniz.

Servis sağlayõcõ
süreler farklõ 
özellikleri, sür
gereksinimleri,

Telefon
Rehberine Kaydet      

Seçilen numara kaydedilir.

Sil      Seçilen numarayõ siler.
Ara      Seçilen numarayõ arar.
Düzenle  Seçilen numara düzenlenir ve

telefon rehberine kaydedilir



Arama Geçmişi

Arama Ücreti SMS Sayaç
n ve alõnan mesajlarõn sayõsõnõ
ullanõlõr.

le gönderilen ve alõnan veri
ak için kullanõlõr. Sayacõ

lçü birimi Byte�dõr.
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Son Arama Ücreti
Bu menü, son aramanõn ücretini görüntülemenizi
sağlar.
Toplam Ücret
Sayacõn son sõfõrlanmasõndan bu yana yapõlan tüm
aramalarõn ücretini göstermek için. Eğer toplam
ücret Maks Ücret seçeneği ile ayarlanan maksimum
ücreti aşarsa, sayacõ sõfõrlayana kadar başka arama
yapamazsõnõz.
Ücret Sõfõrla
Ücret sayacõnõ sõfõrlamak için PIN2 kodunu
girmeniz gerekir.
Maks Ücret
Maksimum arama ücretini ayarlamak için (PIN2
kodu gereklidir).
Birim Başõ Fiyat
Bir birimin ücretini girmek için; bu birim ücret
aramalarõnõzõn ücreti hesaplanõrken kullanõlõr (PIN2
girilmesi gereklidir). 

Bu menü gönderile
görüntülemek için k

GPRS Sayacõ
Bu menü GPRS i
miktarõnõ hesaplam
sõfõrlayabilirsiniz. Ö
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enü metinleri için dil seçmenizi
ezinmek için + veya - tuşlarõnõ
l seçmek için  tuşuna basõn.
Giriş Metotlarõ
õlan giriş metodunu ayarlamanõzõ

Görüntüle
an seçeneklerini boş modda
sağlar.

ranõn fon resmini ayarlayabilirsiniz.

adar boş modda kalõndõktan sonra
esim seçilir.

nceden tanõmlanmõş resim seçilir.
nceden indirilmiş resim seçilir.

urum (Açõk/Kapalõ) ve Bekleme
kran koruyucu görüntünün

österilmesi için geçmesi gereken
re) ayarlayõn.

kran koruyucu resmini seçin.
Ayarlar

7. Ayarlar
Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarlarõ
değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama
yönlendirme vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi
sağlar.
Telefon Ayarõ

Saat ve Tarih
Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile saati ve tarihi
ayarlamanõzõ sağlar. Ayarlayabilecekleriniz:

Programlõ Açma/Kapama
Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açõlacağõ
ve kapanacağõ saati ayarlamanõzõ sağlar. Bir öğe
seçin ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 
tuşuna basõn:

Dil
Bu menü tüm m
sağlar. Listede g
kullanõn ve bir di
Tercih Edilen 
Bu menü, varsay
sağlar.
Karakteristik 
Bu menü ekr
görüntülemenizi 
Duvar kağõdõ
Boş modda ana ek

Ekran Koruyucu
Belirlenen süre k
görüntülenecek r

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.
Saat/Tarih
Ayarla

Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile
sayõyõ girin.

Biçim Ayarla Saat Biçimi ve Tarih Biçimi içerir.

Durum Etkin (ayar geçerlidir) veya Devre
Dõşõ (ayar geçersizdir) seçebilirsiniz.

Güç Açõk/
Kapalõ

Açõlõşta veya kapanõşta seçin.

Saat Saati ayarlamak için değer girin.

Sistem   Ö
Kullanõcõ
Tanõmlõ

Ö

Ayar  D
(e
g
sü

Seç E



Ayarlar

Açõlõş Göstergesi Karşõlama Metni
çtõğõnõzda ekrana gelecek bir
i ayarlamanõzõ sağlar. Bunun

kleri ayarlayõp, bittikten sonra
õz gereklidir:

berinizde kayõtlõ bulunan bir
nõzõ sağlar. Sekiz hõzlõ arama
rsiniz, bunun için Hõzlõ Arama
rla seçeneklerini ayarlamanõz

 tuşlarõna basarak önceden
ksiyonlara hõzlõ bir şekilde
menü, önceden ayarlanmõş
nõza göre değiştirmenize izin

 saat güncellemesi
zdaki saati otomatik olarak
erir.

õlama metninin görüntülenip
ntülenmeyeceği seçilir.
õlama metninin içeriğini
layõn.
26

Açõlõşta görüntülenecek resmi ayarlamanõzõ sağlar.

Kapanõş Göstergesi
Kapanõşta görüntülenecek resmi ayarlamanõzõ sağlar.

Tarih ve Saat Göster
Boş moddayken tarihin ve saatin gösterilip
gösterilmeyeceği ayarlanõr.
Kendi Numaramõ Göster
Boş moddayken telefon sahibine ait numaranõn
gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanõr.
Kontrast
Bu menü ana ekranõn kontrastõnõ ayarlamanõzõ sağlar.
Kontrastõ ayarlamak için < veya > tuşuna basabilirsiniz.
Ses efekti
Ekolayzõr
Bu menü müzik dinlerken ses frekansõnõ ayarlamayõ
sağlar.

Bu menü, telefonu a
kişisel karşõlama metn
için, aşağõdaki seçene

 Tamam �a basman

Hõzlõ Arama
Bu menü, telefon reh
numarayõ hõzlõ arama
numarasõ ayarlayabili
Etkin ve Numara Aya
gereklidir.
Atanmõş tuş
Boş modda, gezinti
ayarlanmõş bazõ fon
ulaşabilirsiniz. Bu 
fonksiyonlarõ ihtiyacõ
verir.
Otomatik tarih ve
Bu menü telefonunu
güncellemenize izin v

Sistem   Önceden tanõmlanmõş resim seçilir.
Kullanõcõ
Tanõmlõ

Önceden indirilmiş resim seçilir.

Sistem   Önceden tanõmlanmõş resim seçilir.
Kullanõcõ
Tanõmlõ

Önceden indirilmiş resim seçilir.

Durum   Karş
görü

Karşõlama
Metni 

Karş
ayar
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e numarayõ girin. İlgili yönlendirme
umunu öğrenmek için Sorgu Durumu

ktifleştirmeden önce, sesli posta
arasõnõ girmeniz gerekir. Bu özellik
õr.

leme
kullanõmõnõ belirli aramalar ile
ğlar. Bu Aranan Numaralar (Tüm
rarasõ Aramalar  veya Ülken Hariç
eya Gelen Aramalar (Tüm Aramalar  ya

Görüşme yaparken gelen
aramalar yönlendirilir
Bir aramaya cevap vermediğinizde
arama yönlendirilir.
Telefonunuz kapalõyken veya
kapsama alanõ dõşõndayken gelen
aramalar yönlendirilir.
Tüm veri aramalarõ yönlendirilir.

Tüm yönlendirme seçeneklerini
iptal eder.
Ayarlar

Arama Ayarõ

Arama Kimliği
Şebeke desteği ile Şebeke Ayarlõ, Kimlik Gizle veya
Kimlik Gönder seçebilir ve karşõnõzdakinin
kimliğinizi görüp görmemesini ayarlayabilirsiniz.
Arama Bekletme
Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için
Aktifleştir veya Devre dõşõ ayarlarõnõ sunar. Bu
seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam
ederken biri sizi aramaya çalõştõğõnda bip sesi
duyarsõnõz. Eğer bu seçenek inaktif ise, telefonunuz
sizi bilgilendirmeyecektir ve sizi arayan meşgul
tonu duyacak ya da başka bir telefon numarasõna
yönlendirilecektir (Meşgulsa Yönlendir ayarlanmõş
olmalõdõr). Bu seçeneğin durumunu öğrenmek için
Sorgu Durumu seçin.
Arama Yönlendirme
Gelen aramalarõ telesekreter veya başka bir
numaraya yönlendirmeniz içindir (kişilerde kayõtlõ
olsun veya olmasõn).

Aktifleştir seçin v
seçeneğinin dur
seçin.
Bu seçeneği a
kutunuzun num
aboneliğe bağlõd
Arama Engel
Telefonunuzun 
sõnõrlamanõzõ sa
Aramalar, Ulusla
Uluslararasõ) ve/v

Tüm Sesli 
Aramalarõ 
Yönlendir

Gelen tüm aramalarõ yölendirir. Bu
seçeneği seçerseniz, devre dõşõ
bõrakana kadar hiçbir arama
alamazsõnõz.

Meşgulse 
Yönlendir

Cevap Yoksa 
Yönlendir

Ulaşõlamõyorsa 
Yönlendir

Tüm Veri 
Aramalarõnõ 
Yönlendir

Tüm 
Yönlendirmeler 
İptal



Ayarlar

da Dolaşõmda İken) için uygulanabilir. Her iki Otomatik Tekrar Arama
a cevaplanmazsa, telefonunuz
u numarayõ otomatik olarak
ramayõ bitirmek için  veya

rubu
ye bağlõdõr. BU seçeneği

lefonunuzun şebeke sağlayõcõ
õş olmasõ gerekir. Ana amacõ
ktõr. Eğer bu seçenek aktifse,
erle iletişim kurabilirsiniz.

amacõyla IP numarasõ ayarlamak
ebeke ve aboneliğe bağlõdõr.
releri için operatörünüze danõşõn.

nizdekilerden gelen aramalarõ

neği Açõk veya Kapalõ konumuna
izi mümkün kõlar. Eğer Açõk
iz, telefonunuz kara
lerden gelen aramalarõ reddeder.
ilecek numaralarõ ayarlayõn.
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durumda, Tümünü İptal Et  seçeneği tüm aramalara bir
seferde uygulanõr. Engelleme Şif. Değiştir engelleme
şifresini değiştirmenizi sağlar. Sorgu Durumu bir arama
tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağõmlõdõr ve servis sağlayõcõnõz
tarafõndan sağlanan özel arama engelleme şifresi
gerektirir.

Hat Değiştirme
Bazõ SIM kartlar iki abone numarasõna sahip
olabilir (şebeke hizmeti). Bu fonksiyon eğer SIM
kartõnõz destekliyorsa kullanõlabilir.
Hat değiştirmek için  tuşuna basarak hat
seçebilirsiniz.
Arama Süresi Hatõrlatõcõ
Bu menü arama süresine göre telefonunuzun
bipleyip bipleyemeceğini belirler. Kapalõ
(biplemez), Tek (bipleme süresi olarak 1 ile 3000
saniye arasõnda bir süre seçilebilir) veya Periyodik
(30 ile 60 saniye arasõnda periyodik bipleme süresi
seçin, telefonunuz her dakikada bu periyodik
bipleme süresine göre bipler).
Arama Süresi Ekranõ
Bu menü arama sõrasõnda arama süresinin gösterilip
gösterilmeyeceğini belirler.

Eğer yaptõğõnõz aram
belirli aralõklarla b
tekrar arar. Tekrar a

 tuşuna basõn.
Kapalõ Kullanõcõ G
Bu özellik şebeke
kullanmanõz için te
tarafõndan ayarlanm
karşõ tarafõ kõsõtlama
sadece gruptaki kişil
IP Numarasõ
IP aramalarõ yapmak 
için. Bu özellik ş
Yapõlandõrma paramet
Kara Liste
Bu menü kara liste
reddetmenizi sağlar.
Mod   Bu seçe

getirmen
seçersen
listedeki

Kara Liste
Numarasi 

Redded
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 aramalarõ için bant seçmenize izin

tõsõ
õ modunu ayarlamak için kullanõlõr.
Gerektiğinde seçebilirsiniz.

rulumu

tif olduğunda, PIN kodunuzu
 kodu SIM kartõ ile birlikte servis
an sağlanõr). Eğer üç kez üst üste

, PUK koduna ihtiyacõnõz olur (PIN
). PUK kodu PIN kilidini açmak
 için kullanõlõr. Eğer PUK kodunuz
bettiyseniz, şebeke sağlayõcõnõzõ

n sonra  tuşuna basõn. Eğer SIM
palõ olarak ayarlõysa, durumu Açõk
kdirde durumu Kapalõ olacaktõr.

n şifrenizi ayarlamanõzõ sağlar,
Kapalõ şeklindedir. Telefon Kilidi
telefonun her açõlõşõnda şifreyi

.

Ayarlar

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi
Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir
(Otomatik seçmenizi önerir).

Şebekeniz dõşõndaki bir şebekeyi sadece bu
şebekenin şebekenizle geçerli dolaşõm anlaşmasõ
olmasõ durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke
değiştirirseniz, telefonunuzun çalõşmasõ ile ilgili
bazõ sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler
Bu menü tercih sõranõza göre şebeke listenizi
oluşturmanõzõ sağlar. Bir kez tanõmlandõğõnda, telefon
şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya
çalõşacaktõr.

Bant Seçimi
Bu menü şebeke
verir:
GPRS Bağlan
Bu menü bağlant
Her zaman veya 

Güvenlik Ku

SIM Kilidi
SIM kilidi ak
girmelisiniz (PIN
sağlayõcõ tarafõnd
yanlõş girerseniz
kilit açma kodu
veya değiştirmek
yoksa veya kay
arayabilirsiniz.
PIN kodunu giri
Kilidi durumu Ka
olacaktõr, aksi ta
Telefon Kilidi
Bu menü telefo
varsayõlan ayar 
ayarladõğõnõzda, 
girmeniz gerekir

Otomatik   Telefonunuz otomatik olarak
kullanõlabilir şebekeyi seçer ve
kaydolur.

Manuel  Size bölgenizde kullanõlabilir
durumdaki şebekelerin listesini sağlar.
Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin
ve onaylamak için  tuşuna basõn.



Ayarlar

Şifreyi girin sonra  tuşuna basõn. Eğer Telefon

a PIN2 bulunmaz. Eğer SIM
 seçenek kullanõlamaz. 

 yönetmenize izin verir.
esteği ile, bu fonksiyonu
 devre dõşõ bõrakabilirsiniz.

u, PIN2 kodunu ve Telefon Kilidi
enizi sağlar.

kte sağlanõr. Servis sağlayõcõ
ğlar.
yanlõş PIN kodu girerseniz SIM
rak bloke olur ve açõlmasõ için
 girmeniz istenir. Kodu servis
ebilirsiniz. Arka arkaya üç kez
girerseniz SIM kartõnõz kalõcõ

Sabit Sabit arama listesine erişmek için.
le tuşuna basabilirsiniz, sonra
e telefon numarasõnõ girin 
 basõn, PIN2 kodunu girin

 tuşuna basõn.
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Kilidi durumu Kapalõ olarak ayarlõysa, durumu Açõk
olacaktõr, aksi takdirde durumu Kapalõ olacaktõr.
Otomatik Tuş Takõmõ Kilidi
Bu menü tuş takõmõnõzõ otomatik kilitlemenizi sağlar. 
Tuş takõmõ kilitleme süresini seçin sonra onaylamak
için  tuşuna basõn.
Tuş takõmõnõ kilitlemek için boş moddayken  Kilit
aç tuşuna basabilirsiniz. Ekranda Tuş Takõmõ Kilidini
Açmak için  Basõn göründüğünde  tuşuna basõn.
Sabit Arama
Bu menü yapõlan aramalarõ kõsõtlamak için
kullanõlõr. PIN2 kodu girilmesi gerektirir. PIN2
kodunu şebeke sağlayõcõ sağlar.

Tüm SIM kartlard
kartõnõzda yoksa bu

Engeli Arama
Bu menü kişilerinizi
SIM kartõnõzõn d
aktifleştirebilir veya
Şifre Değiştir
Bu menü PIN kodun
Şifresi �sini değiştirm
PIN
SIM kart ile birli
varsayõlan değeri sa
Arka arkaya üç kez 
kartõnõz otomatik ola
sizden PUK kodunu
sağlayõcõnõzdan edin
yanlõş PUK kodu 
olarak bloke olur.

Mod    İki mod mevcuttur : Açõk (istediğiniz
numarayõ arayabilirsiniz) ve Kapalõ
(sadece Sabit Arama Listesi�nde
bulunan numaralarõ arayabilirsiniz).
Sabit arama listesine erişmek için.

 Ekle tuşuna basabilirsiniz, sonra
isim ve telefon numarasõnõ girin 
tuşuna basõn, PIN2 kodunu girin
sonra  tuşuna basõn.

Arama
Listesi  

 Ek
isim v
tuşuna
sonra 
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Ayarlar

PIN2
Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel
şebeke fonksiyonlarõna erişmek için kullanõlõr.
Arka arkaya üç kez yanlõş PIN2 kodu girerseniz
SIM kartõnõzõn PIN2 kodu  bloke olur. PIN2 kodunu
açmak için servis sağlayõcõnõzdan edineceğiniz
PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlõş
PUK2 kodu girerseniz SIM kartõnõzõn PIN2 kodu
bir daha kullanõlamaz.
Telefon Kilidi Şifresi
Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasõnõ önler.
Fabrika ayarlarõna dönmek istediğinizde şifre
gereklidir. Telefon kilidinin başlangõç hali 1122�dir.

Fabrika Ayarlarõna Döndür
Telefonunuzu fabrika ayarlarõna döndürmenizi sağlar.
Şifreyi girin sonra onaylamak için  tuşuna basõn.

Doğru şifreyi girdiğinizde (şifre Telefon Kilidi
Şifresi ile aynõdõr ve varsayõlan değeri 1122
şeklindedir) telefon varsayõlan yapõlandõrmasõna
döner.



Multimedya

ğrafõ belirleyin ve çekmek için
 basõn.
iğinde, görüntüleme ekranõ
aydetmek için  tuşuna basõn

 için  tuşuna basõn.
 menüsü
in Seçenek  menüsünü açõklar.

t Ayarõ

me Zamanlayõcõ Ayarla

kli Çekim aktifleştir / devre dõşõ

 Kalitesi Ayarla

 Boyutu Ayarla

geViewer erişimi.
az Dengesi, Çekim Sesi ayarlayõn. 
lama ve Bantlama.

im Boyutu ve Resim Kalitesi
rlar.
im için özel efekt ayarlar.
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8. Multimedya
Kamera
Cep telefonunuzun dahili dijital kamerasõ vardõr.
Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya
data kablosu ile PC�nize aktarabilir, duvar kağõdõ
olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarõnõza
gönderebilirsiniz. 
Kamerayõ aktifleştirme
Kamera seçin ve boş modda kamerayõ aktifleştirmek
için  tuşuna veya sol yan fonksiyon tuşuna basõn. 
Kamera aktifken, ön izleme ekranõ görüntülenir.
Aşağõdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşlarõn
fonksiyonlarõnõ açõklar.

Fotoğraf çekme
1. Çekeceğiniz foto

 veya  tuşuna
2. Fotoğraf çekild

açõlõr. Fotoğrafõ k
veya iptal etmek

Kamera seçenek
Bu bölüm Kamera iç+ -      Zoom arttõr/azalt

< > Pozlama kompansasyonu arttõr/azalt
 veya Fotoğraf çekme

Kamera modundan çõk ve ana
ekrana dön.
Seçenek menüsüne erişir.
Önceki ekrana döner

1 Beyaz Dengesi Ayarlar

2 Efek

3 Gecik

4 Süre
bõrak

5 Resim

6 Resim

ImageViewer�a Ima
Bey

Kamera
Ayarlarõ

Poz

Resim Ayarlarõ Res
aya

Efekt Ayarõ Res
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edici
 kaydetmek için kullanõlõr ve video
.
iciyi Aktifleştir

 seçin ve aktifleştirmek için 

 video kaydedici modundaki çeşitli
onlarõnõ açõklar.

Resmi yeniden adlandõrõr.

Fotoğrafõ siler.
Tüm resimleri siler.

Tüm resimleri isim, tip, saat veya
boyuta göre ayrõ ayrõ sõralar.

Zoom arttõr/azalt
Pozlama kompansasyonu arttõr/
azalt
Kaydõr Başlat / Durdur
Video kayõt modundan çõkar ve ana
ekrana döner
Multimedya

ImageViewer
Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde
dosya ImageViewer klasörüne kaydedilir. Menüyü
açtõğõnõzda, fotoğraflarõnõz küçük resim olarak
görüntülenir. Listede gezinmek için + ve - gezinme
tuşlarõnõ kullanõn. Aşağõdaki seçeneklere erişmek
için  Seçenek tuşuna basõn:

Video Kayd
Bu menü video
formatõ AVI�dir
Video Kayded
Video Kaydedici
tuşuna basõn.
Aşağõdaki tablo
tuşlarõn fonksiy

Çerçeve Ekle Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazõ
çerçeveler sadece bazõ özel
boyutlar için kullanõlabilir.

Sürekli Çekim Arka arkaya bir çok çekim yapar.
Gecikme
Zamanlayõcõ

Gecikme zamanlayõcõ ayarlar.
Fotoğraf çekmek için kamera
tuşuna bastõğõnõzda, fotoğraf
sadece belirlediğiniz süre
geçtikten sonra çekilir.

Varsayõlanlarõ
Yükle

Tüm kamera ayarlarõnõ varsayõlan
değerlere döndürmek için.

Görüntüle Resmi görüntüler.
Görüntüleme
Modu

Tarama stilini Liste Modu veya
Matriks Modu seçebilirsiniz.

İlet Resmi diğer seçeneklere uygular.

Yeniden
adlandõr

Sil

Tüm
Dosyalarõ Sil

Sõrala

+ -      
< >

 veya 



Multimedya

Video Oynatõcõ
ydetmiş olduğunuz veya
an videolarõ izlemenizi sağlar.
 aşağõdaki seçeneklere erişmek
na basõn:

almanõza izin verir: Klasöre
r otomatik olarak algõlanõr ve
lenir. Müzik sõrasõnda arama
n aramayõ cevaplayabilirsiniz,

oyu oynatõr.
oyu yeniden adlandõrõr.

oyu siler.
 videolarõ siler.

 videolarõ isim, tip, saat veya
ta göre ayrõ ayrõ sõralar. 
34

Video kaydetme
Kadrajõnõzõ belirleyin kayda başlamak için   veya

 tuşuna basõn. Kayõt sõrasõnda,  Duraklat/Devam
et tuşlarõna basabilirsiniz. Kaydõ durdurmak ve
videoyu kaydetmek ,  veya  tuşuna basõn.
Video Kaydedici seçenek menüsü
Bu bölüm Video Kaydedici için Seçenek  menüsünü
açõklar.

Bu seçenek ka
telefonunuzda bulun
Bir video seçin sonra
için  Seçenek tuşu

Ses Çalar
Bu menü müzik ç
kaydedilen müzikle
çalma listesine ek
yapabilir veya gele
müzik duraklar.

Seçenek menüsüne erişir.
Önceki ekrana döner

1 Efekt Ayarõ

2 Beyaz Dengesi Ayarlar

Oynatõcõya Video Oynatõcõya Erişir.
Kamera
Modülü
Ayarlarõ

Beyaz Dengesi, EV, Frekans ve Video
Kalitesi ayarlar.

Efekt Ayarõ Video için özel efekt ayarlar.
Varsayõlanlarõ
Yükle

Tüm kaydedici ayarlarõnõ varsayõlan
değerlere döndürmek için.

Çal Vide
Yeniden
adlandõr

Vide

Sil Vide
Tüm
Dosyalarõ Sil

Tüm

Sõrala Tüm
boyu
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il
u kapatõn.
u USB kablo ile bilgisayara bağlar.
telefonunuzu tanõdõktan sonra,
i telefonunuza kopyalayabilir veya
akileri silebilirsiniz.

kök dizine kopyalanmalõdõr. Bu
konumdur ve değiştirmenize izin

ici
detmenize izin verir. Kaydettiğiniz
ilir, yeniden adlandõrabilir ve

es Çalar çalma listesini yeniler.
to Oluş List, Tekrarla (Çalarken
üzik tekrarlama modu), Karõştõr

Çalma sõrasõ), Arka Plan Çalma
Audio playerdan çõktõktan sonra
almaya devam etme veya etmeme)
e Ekolayzõr içerir.
Multimedya

Ses Çalar Aktifleştir
Boş moddayken + tuşuna basõn veya Ses Calar seçin.
Aşağõdaki tablo müzik çalarken çeşitli tuşlarõn
fonksiyonlarõnõ açõklar.

Audio Player seçenek menüsü

Müzik Ekle/S
1. Telefonunuz
2. Telefonunuz

Bilgisayar 
müzik izlerin
telefonunuzd

Tüm müzikler 
belirlenmiş bir 
verilmez.

Ses Kayded
Bu menü ses kay
memoyu çalab
silebilirsiniz.

+ Çal/Duraklat
- Durdur
< Önceki müziğe atla
> Sonraki müziğe atla
Ses tuşlarõ Müzik sesini ayarlar.

Ses Çalar modundan çõk ve ana
ekrana dön
Çalma Listesi�ne eriş ve  tuşuna
basarak Seçenek menüsüne gir.
Önceki ekrana döner

Çal Müzik çal.
Detaylar Müzik bilgisini göster.
Zillere Ekle Müziği zil sesi olarak ayarla.

Liste Yenile S
Ayarlar o

m
(
(
ç
v



Multimedya

Bir memo seçin ve  tuşuna basõn veya  tuşuna Oluşturma sõrasõnda tuşlarõn işlevleri

latma sembolünü seçmek için
sõn, daha sonra efekti açmak

+ veya tuşlarõna basõn.

da seçenek menüsü

ler.
girer.
m efekti girer.

latma efekti girer.
n ayarõnõ yüksek, orta veya
olarak değiştirir.
n durumunu yüksek, normal
üşük olarak değiştirir.
yu değiştirir.

diyi çalar.
dinin çalma hõzõnõ seçin
k enstrümanõ seçer.

diyi kaydeder.
m bilgisi görüntüler.
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doğrudan basarak Seçenek  menüsüne girin.

Melodi Oluşturucu
Bu menü melodi oluşturmanõza ve bunu zil sesi
olarak ayarlamanõza izin verir.
Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  Ekle
tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna
basarak Seçenek menüsüne girebilirsiniz. Bir
melodi seçtiyseniz, Seçenek menüsüne erişmek için

 tuşuna basabilirsiniz.

Titreşim veya aydõn
gezinme tuşlarõna ba
veya kapatmak için 

Oluşturma sõrasõn

Kaydet Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna
basõn,  tuşuna basarak Duraklat
veya Devam seçebilirsiniz. Kaydõ
bitirmek için,  Durdur tuşuna basõn.
İsmi girin sonra   tuşuna basõn.

Ayarlar Memonun formatõnõ ayarlayõn.
Çal Memo dinlet.
İlave et Memoya ses ilave et.
Yeniden
adlandõr

Memo yeniden adlandõr.

Sil Memo sil.
Tümünü Sil Tüm memolarõ sil.
İlet Memoyu diğer seçeneklere uygular.

0 Sus ek
1-7 Do-Si 
8 Titreşi

9 Aydõn
+ - Notanõ

düşük 
# Notanõ

veya d
* Tempo

Çal Melo
Çalma Hõzõ Melo
Enstrüman
Seç

Müzi

Kaydet Melo
Yardõm Yardõ
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Multimedya

Melodinin seçenek menüsü
Çal Melodiyi çalar.
Düzenle Melodiyi düzenler.
Ekle Yeni melodi oluşturur.
Yeniden
adlandõr

Melodiyi yeniden adlandõrõr.

Sil Melodiyi siler.
Tüm
Dosyalarõ Sil

Tüm melodileri siler.

İlet Melodiyi diğer seçeneklere
uygular. 

Yardõm Yardõm bilgisi görüntüler.
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9. Dosya Yöneticisi
Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş
sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarõnõ
yönetmenizi sağlar.
D disk seçin, aşağõdaki seçeneklere erişmek için 
Seçenek tuşuna basõn.

Dosya yöneticisinde ekranõn sağ üst köşesi
saklama yerinin doluluk bilgisi yer alõr. Eğer
dosya yöneticisinde klasör veya dosya seçerseniz,
ekranda aynõ köşede tarih ve boyut bilgisi
gösterilir.

Aç Klasör açmanõzõ sağlar. Aşağõdaki
işlemleri gerçekleştirmek için
dosya veya klasör seçebilirsiniz:
� Dosya işlemleri
Çal (müzik dosyalarõ için),
Görüntüle (resim dosyalarõ için), İlet,
Detay, Yeniden Adlandõr, Kopyala,
Taşõ, Sil, Tüm Dosyalarõ Sil ve Sõrala.
� Klasör işlemleri
Aç, Klasör Oluştur, Yeniden Adlandõr,
Sil ve Sõrala.

Klasör
oluştur

Dosya klasöründe yeni bir klasör
oluşturur.

Biçim Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök
dizinde geçerlidir).
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10. Eğlence ve Oyunlar
Oyunlar
Oyun seçin,  tuşuna basõn. Her oyun hakkõndaki
detay için ekrandaki talimatlara bakabilirsiniz.

Temalar
Bu menü ekranõn renk özelliklerini ayarlamanõzõ
sağlar. Seçebileceğiniz üç tip tema vardõr.
Bir tema seçin ve aşağõdaki seçeneklere erişmek
için  Seçenek tuşuna basõn:

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

Oyun Ayarõ
Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini
açmanõzõ ve kapatmanõzõ sağlar.
Oyun Sesi veya Oyun Titreşimi seçin, gezinme
tuşlarõna basarak Açõk veya Kapalõ seçin ve
onaylamak için  tuşuna basõn.

Aktifleştir Seçilen temayõ aktifleştirir.
Güncelleme
periyodu

Renk güncelleme sõklõğõnõ ayarlar

Düzen
ayarla

Renk güncelleme sõrasõnõ ayarlar
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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.
Genel, Toplantõ, Açõk hava, İç mekan veya Kulaklõk
seçin, aşağõdaki seçeneklere erişmek için 
Seçenek tuşuna basõn.

Cevap Modun içindeki Oto seçeneği sadece
kulaklõk modunda görüntülenir.
Kulaklõk modunun aktif olmasõ gerekmez.
Kulaklõğõ taktõğõnõzda, telefonunuz Kulaklõk
moduna otomatik olarak geçer.

Aktifleştir Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.
Özelleştir     Seçilen modu ayarlamanõza izin verir

Ton Ayarõ (Gelen Arama, Alarm,
Açõlõş, Kapanõş, Mesaj Tonu ve Tuş
Takõmõ Tonu), Ses (Zil Sesi ve Tuş
Sesi), Uyarõ Tipi (Zil, Sadece Titreşim,
Titret ve Çal veya Titret Sonra Çal),
Zil Tipi (Tek, Tekrar veya Artan),
Ekstra Ton (Uyarõ, Hata, Kamp açõk ve
Bağlan), Cevaplama Modu (Her Tuşla)
ve LCD Aydõnlatma (5, 15, 30 veya 45
San) seçenekleri ayarlanabilir.
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istesi
veya günlük yaşamõnõzdaki farklõ
 yönetmenizi sağlar. Yapõlacak
ik, detaylõ zamanlama ve alarmõ
iz.
zda görev yoksa, ekran boş gösterir.
v eklemek için  Ekle tuşuna
Görevi düzenledikten sonra 
asõn.
yseniz, seçenek menüsüne erişmek
  tuşuna basabilirsiniz.
r
örevin tarihini girmenizi sağlar.
örevin saatini girmenizi sağlar.

ireceğiniz saat 24 saat biçiminde
malõdõr.

öevin içeriğini girmenizi sağlar. 
zenle tuþuna basarak içeriði girin
nra kaydetmek için  tuşuna
sõn.
Ajanda

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

Takvim
Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapõlacak
Listesi�ne erişimi veya düzenlemeyi sağlar.
Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarõna
basabilirsiniz. Görüntülenecek tarihi seçin ve
aşağõdaki seçeneklere erişmek için  Seçenek
tuşuna basõn:

Görev içeren bir tarih kõrmõzõ renkte gösterilir.

Yapõlacak L
Bu menü, iş 
programlarõnõzõ
Listesi�nde içer
ayarlayabilirsin
Eğer telefonunu
Yeni bir göre
basabilirsiniz. 
Tamam tuşuna b
Bir görevi seçti
için  Seçenek

Görev oluştu
Görevleri
Görüntüle

Görev için tarih, saat, notlar ve
alarm ayarlamanõzõ sağlar. Yeni
görev eklemek, mevcut görevleri
düzenlemek veya görüntülemek
için  tuşuna basõn. (Detaylar için
lütfen bkz �Yapõlacak Listesi�).

Tarihe Atla Belirli bir günü hõzlõ şekilde
görüntülemenizi sağlar. Bir tarih
girin sonra  tuşuna basõn.

Tarih G
Saat G

G
ol

Not G
Dü
so
ba



Ajanda

lanmak için hafta çizgisini
aftanõn her günü için durumu
rsiniz. Açõk ve Kapalõ arasõnda
a basarak geçiş yapabilirsiniz.

õn büyük şehirlerinin saatlerini
i sağlar.
in gezinme tuşlarõnõ kullanõn,
ranõn altõnda görüntülenir. 
42

Görevin seçenek menüsü

Alarm
Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadõr. En
fazla üç ayrõ alarm ayarlayabilirsiniz.
Alarm kurmak için aşağõdaki adõmlarõ takip edin:
1. Bir alarm seçin ve  Düzenle tuşuna basõn.
2. Durumu Açõk ayarlayõn.
3. Saat girin.
4. Tekrarla, Bir kere, Hergün veya Gün seçin.
Ayarlarõ bitirdikten sonra  Tamam tuşuna basõn.

Gün modunu kul
seçebilir ve sonra h
tek tek ayarlayabili
sol fonksiyon tuşun

Dünya Saati
Dünya saati dünyan
kontrol edebilmeniz
Şehirleri seçmek iç
yerel tarih ve saat ek

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için
gezinme tuşlarõnõ kullanõn.

Tekrarla Sõklõğõnõ ayarlamanõza izin verir: Bir
kere, Hergün, Gün, Her hafta, Her ay.

Görüntüle Seçilen görevin ayarlarõnõ görüntüler.
Ekle Yeni görev ekler.
Görev
Düzenle

Seçilen görevi düzenler.

Görev Sil Seçilen görevi siler.
Tümünü
Sil

Yapõlacaklar Listesindeki tüm
görevleri siler.
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Sayfalar
z web sitelerini görüntüleyebilirsiniz.

şebekeye bağlamak için adres

Kutusu
 mesajlarõ Servis Gelen Kutusu içine
vis operatörü telefonunuza WAP
f şekilde gönderir.

tüm WAP erişim modlarõnõn
arlamanõzõ sağlar. Doğru ayarlarõ
ke operatörünüzle görüşün.
ofil seçin ve aşağõdaki seçeneklere
uşuna basõn.

üm yer imlerini siler.
eni yer imi oluşturmak için Başlõk
e Adres girin.

Seçilen WAP erişim modunu
aktifleştirir.
WAP erişim modunun
özelliklerini düzenler.
Servisler

13. Servisler
Bu menü STK ve WAP servislerini içerir.

STK
Bu menünün fonksiyonlarõ aboneliğe bağlõdõr ve
operatöre özeldir. Eğer SIM kartõnõzda STK
fonksiyonlarõ varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP
Bu seçenek şebekeye erişmenize izin verir.
Telefonunuz şebekeye erişmeniz için bazõ mevcut
modlar sağlar. İlgili modu aktifleştirdikten sonra
şebekede gezinebilirsiniz.
Ana sayfa
Her mod için ana sayfa kaydedebilirisiniz. WAP
erişiminde, ilk olarak modun ana sayfasõ görüntülenir.
Yer imleri
Adresi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz.
Bir yer imi seçin ve aşağõdaki seçeneklere erişmek
için  Seçenek tuşuna basõn:

Son Gezilen 
En son gezdiğini
Adres Gir
Telefonunuzu 
girebilirsiniz.
Servis Gelen 
Aldõğõnõz WAP
kaydedilir, ser
mesajlarõnõ akti
Ayarlar
Profil Düzenle
Bu seçenek 
özelliklerini ay
almak için şebe
Listeden bir pr
erişim için  t

Git Seçilen yer iminin web sitesine erişir.
Düzenle Seçilen yer imini düzenler.
Sil Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil T
Yer İşareti 
Ekle

Y
v

Profil
Aktifleştir

Profil Düzenle



Servisler

Tarayõcõ Seçenekleri Güvenli Sertifikalar
õ hizmetler güvenli sertifika
i sertifikayõ indirdiğinizde
 silebilirsiniz. Kaydetmeyi
ka güvenli sertifikalar içine

tarafõndan sağlanan mevcut
görüntülenmesi için kullanõlõr.

iz: Hesap Adõ, Numara, Kullanõcõ
õz ve DNS.

iz: Hesap Adõ, APN, Kullanõcõ
44

Servis Mesajõ
Bu menü servis mesajlarõnõ alõp almamayõ belirler.
Servis mesajlarõ Servis Gelen Kutusu içinde
kaydedilir.
Önbelleği sil
Eriştiğiniz bilgiler ve veriler telefonunuzun ön
belleğinde saklanõr. Bu seçenek ön bellekteki
bilgiyi silmenizi sağlar.
Cookie�leri Temizle
Bu menü cookileri silmenize izin verir:
Web sitesine girdiğinizde bazõ bilgiler kaydedilir.
Telefonunuzu kaybettiğiniz takdirde bazõ kişisel
bilgilerinize ulaşõlabilme tehlikesi olduğundan bu
bilgileri sõk sõk temizlemenizi öneririz.

Bankalar gibi baz
gerektirir. Gerekl
kaydedebilir veya
seçtiğinizde, sertifi
kaydedilir.

Veri Hesabõ
Bu menü üretici 
hesabõn bilgilerinin 
GSM Veri
Ayarlayabileceklerin
Adõ, Şifre, Hat Tipi, H
GPRS
Ayarlayabileceklerin
Adõ, Şifre, Onay Tipi.

Zaman Aşõmõ Tarayõcõnõn bekleme süresini
ayarlar. Bekleme süresinin sonunda
yanõt yoksa, tarayõcõ web sitesi ile
olan bağlantõyõ sona erdirir.

Resimleri
Göster

Web sitelerini gezerken resimlerin
gösterilip gösterilmeyeceğini
ayarlar.



Ekstra 45

14. Ekstra
Bu menü kişisel kullanõmõnõz için tasarlanmõş
özellikleri ve seçenekleri içerir.

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

Birim Dönüştürücü
Bu menü uzunluk ve ağõrlõk için birim dönüştürücü
işlevi görür.

Ondalõk nokta girmek için # tuşuna basõn.

Para Birimi Dönüştürücü
Bu menü bir para birimindeki toplamõ istediğiniz
kuru kullanarak başka bir para birimine
dönüştürmenizi sağlar. Yerel den Yabancõ para
birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. Oran
alanõna oranõ girin,  tuşuna basõn, Oran Sunumu
(Ekran üstündeki ilk satõr) ve miktarõ ya Yerel ya da
Yabancõ  alanõna girin sonra dönüştürme değerini
almak için  tuşuna basõn.

Oran Sunumu seçeneği girdiğiniz Oran değerinin
Yerelden Yabancõya veya Yabancõdan Yerele oranõ
olarak seçilmesini sağlar.
Ondalõk noktasõnõ # tuşu ile girebilirsiniz.

Sağlõk
Bu menü Vücut Kütle İndeksi ve kadõnlar için
menstüral dönem hesaplamasõ sağlar.
BMI
Cinsiyet seçin ve Yükselik ve Ağõrlõk girin, sonra
sonucu almak için  tuşuna basõn.
Menstüral
Kullanma metodu �BMI� ile aynõdõr. İlgili veriyi
girin ve sonucu almak için  tuşuna basõn.

+ Toplama veya M+
- Çõkartma veya M-
< Çarpma veya MC
> Bölme veya MR

Sayõyõ sil
Ondalõk nokta

 veya  İşlem sonucu
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15. Kõsayollar
Bu menü önceden ayarlanmõş on menü öğesine boş
moddayken -tuşuna basarak hõzlõ şekilde erişmenizi
sağlar. Varsayõlan öğeleri ihtiyaçlarõnõza göre
değiştirebilirsiniz.

Kõsayollardaki öğeleri değiştirme
Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve  tuşuna
basarak düzenleme moduna girin. Öğeyi
değiştirmeyi seçin, sonra onaylamak için  tuşuna
basõn.
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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.

Pil - Çubuklarõn pilin şarj seviyesini
gösterir (3 çubuk = dolu, 0 çubuk = düşük).
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 - Uyarõ tipi zildir.
Sadece titreşim - Uyarõ tipi sadece
titreşimdir.
Titret ve çal - Uyarõ tipi titreşim ve zildir.
Titret sonra çal - Uyarõ tipi titreşim sonra
zildir.

Sohbet Odasõ1 sohbet durumunda.
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ
aldõğõnõzõ gösterir.
Arama yönlendirme - Telefon arama
yönlendirme durumundadõr.
Cevapsõz arama - Cevapsõz arama olduğunu
gösterir.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.
Hat - Geçerli hat.

MMS mesajõ - Yeni MMS  mesaj aldõğõnõzõ
gösterir.



Uyarõlar

Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük
erişemeyeceği şekilde tutun.
u yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
lõşõn. 
yacaksanõz, telefonu kapatõn ve

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

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

konusunda kamu endişesi
knolojiside dahil olmak üzere

nolojisi üzerindeki mevcut
n geçirilmiş ve radyo dalgasõ
almadan korunma standartlarõ
ep telefonunuz yürürlülükteki
artlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
syon Terminal Ekipman

/EC ile uyumludur.
48

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. Bununla birlikte
telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için:

çocuklarõn 
PIN kodun
tutmaya ça

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

Telefonunz
ve yönetm
birlikte te
cihazlarla 

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

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel

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

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

iş performans
 performansõnõ geliştirmek için,
misyonunu azaltõn, pil tüketimini
Uyarõlar

Telefonunuzu daima kapatõn...
Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

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

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

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
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.

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

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

Geliştirilm
Telefonunuzun
radyo enerjisi e



Uyarõlar

azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak Pil bilgisi
j edilebilir pil bulunmaktadõr.
arj cihazõnõ kullanõn.

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

larõn yetkili servis tarafõndan
inden ve orjinal Philips yedek
an emin olun.

ken telefonunuzu 

llanõrken cep telefonu ile
konsantrastyonunuzu bozabilir,
likeli olabilir. Aşağõdaki ana

n:
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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.

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

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece P
kullanõn, d
telefonunuz
telefonunuz
kõlabilir.

Hasar gören parça
hemen değiştirildiğ
parça kullanõldõğõnd

Araba kullanõr
kullanmayõn

Araba ku
konuşmak 
bu çok teh
hatlara uyu
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akõm
aj malzemelerinin, bitmiş pillerin
i telefonlarõn atõlmasõna yönelik
yönetmeliklere dikkat edin ve
õn geri dönüşümlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

genel ev atõklarõ ile birlikte
amalõdõr.

etli ambalaj malzemesi geri
şümlüdür.

i ulusal geri kazanõm ve geri
şüm sistemine finansal katkõ

anmõştõr (örn. Fransa�da
Emballage)
zemeler geri dönüşümlüdür (plastik
emeleri de kapsar).
Uyarõlar

� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu
kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

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

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

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

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

Çevresel b
Ambal
ve esk
yerel 
bunlar

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

Pil 
atõlm

Etik
dönü
İlgil
dönü
sağl
Eco
Mal
malz



deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla

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

n aramalarõn telefon 
rmiyor

 ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
fon numarasõnõ göndermiyorsa,
a Bekliyor gösterir. Bu konu ile

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

açõrdõğõnõzõ 

 seçeneklerinizi kontrol edin.
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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

temas kurun.
Piliniz fazla õsõnm
Telefonunuz için 
kullanõyor olabilirsi
birlikte temin edilen
kullanõn.
Telefonunuz gele
numarasõnõ göste
Bu özellik şebeke
şebeke arayanõn tele
telefon Arama 1 vey
ilgili detaylõ bilgi iç
Metin mesajlarõ 
Bazõ şebekeler diğe
izin vermez. Ön
numarasõnõ doğru gi
konu ile ilgili det
görüşün.
Bazõ aramalarõ k
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme
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Ekranda SIM hatasõ görünüyor
SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
olabilir. Operatörünüzle görüşün.
Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için
operatörünüzle görüşün.
Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 
görüntüleniyor
SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
olabilir. 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 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.

USB Kablosu
USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarõnõz
arasõnda yüksek hõzlõ haberleşme sağlar. Resim,
animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi
telefonunuzda kayõtlõ bilgileri yönetebilirsiniz.
Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu
şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklõk
Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kualklõk modunu
otomatik olarak aktifleştirir. Cevapalama modunda
Oto seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin
durumu Açõk ise telefonunuz gelen aramalarõ 2
saniye içinde cevaplar.

USB sürücü CD�si
Eğer bilgisayarõnõzõn işletim sistemi Windows 98 ise,
resim veya müzik kopyalamak, taşõmak veya silmek
için telefonunuzla PC�nizi birbirine bağlamak
amacõyla CD�deki sürücüyü kullanabilirsiniz.
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Özel Soğurma Oranõ Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

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

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan 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 S660 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,693 W/
kg ve IEEE std 1528 göre 1,074 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.
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