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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

nuçlar 

zu 
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Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý so
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

 Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden 
olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ
Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn.

GÝRÝÞÝM
Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir.

HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN
Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunu
kapatýn.

UÇAKTA TELEFONU KAPATIN
Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir.

BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN
Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn
yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN
Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm
düzenleme ve kurallara uyun.

DÝKKATLÝ KULLANIN
Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn.
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YETKÝLÝ SERVÝS
Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

n.

 

lan 
 Bitir 

in 
 basýn. 
 

lerinde 

lanýp 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

AKSESUARLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayý

SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

ARAMA
Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, a
koduyla birlikte tuþlayýn, sonra da Ara tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için,
tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için, Cevapla tuþuna basýn.

ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek iç
(örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için)  tuþuna gerektiði kadar
Acil numarayý tuþlayýn, sonra  (Ara) tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi
istenmedikçe aramayý bitirmeyin.

■ Þebeke Hizmetleri
Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan kablosuz telefon, EGSM 900 ve GSM 1800 þebeke
kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr.

Dualband, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kul
kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun.
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Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet 
saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden 

anýz ve 

in. Bu 

 
þka tip 

kýlacak 

ekin.
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yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olm
kullaným yönergelerini almanýz gerekir.

Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri 
desteklemeyebilir.

■ Þarj cihazý ve aksesuarlar
Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetley
cihaz, ACP-7 ve ACP-12 ile þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý
tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Ba
malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz 
ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun.

Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi ç
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Genel bilgiler

mli 

ilerce 

venlik 

 ayarl. 
k 

 
 kodu 

bi bazý 
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■ Telefonla birlikte verilen etiketler
Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili öne
bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayýn.

 etiketini bu kullaným kýlavuzuna yapýþtýrýn.

■ Giriþ kodlarý
• Güvenlik kodu: Telefonla birlikte saðlanan bu kod, telefonun yetkisiz kiþ

kullanýlmasýný engeller. Kodun standart deðeri 12345 biçimindedir.

Nasýl çalýþtýðýný görmek için 50 sayfadaki Güvenlik ayarl. menüsünün Gü
seviyesi konusuna bakýn.

• PIN kodu: SIM kartla birlikte saðlanan bu kod, kartýn yetkisiz kiþilerce 
kullanýlmasýný engelleyebilir. 

Telefon her açýldýðýnda PIN kodunun girilmesinin istenmesi için Güvenlik
menüsünde (bkz. sayfa: 50), PIN kodunun sorulmasý seçeneðini açýk olara
ayarlayýn.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlýþ girerseniz, SIM kart engellenir. SIM
karttaki blokaj iþlemini kaldýrma ve yeni bir PIN kodu belirlemek için PUK
girmeniz gerekir.

• PIN2 kodu: Bu kod bazý SIM kartlarla birlikte saðlanýr ve kontör sayacý gi
servislere eriþim için gereklidir.
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PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlýþ girerseniz, ekranda PIN2 kodu kýsýtlandý 
mesajý görünür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.

eki 
arýnýzý 
 

te 

IN2 
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Güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu Güvenlik ayarl. menüsünd
Giriþ kodlarýný deðiþtir seçeneðinden deðiþtirin (bkz. sayfa: 50). Yeni kodl
kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir
kopyasýný saklayýn.

• PUK ve PUK2 kodu: Bu kodlar SIM kartla birlikte verilir. SIM kartla birlik
verilmezse, bölgenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun.

PUK kodunu arka arkaya on defa yanlýþ girerseniz SIM kart artýk 
kullanýlamayabilir.

PUK2 kodunu arka arkaya on defa yanlýþ girerseniz, PIN2 kodu atýlýr ve P
kodu gerektiren servisleri kullanamazsýnýz.
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1. Baþlarken

r 

iler.
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■ Tuþlar ve ekran göstergesi
1. Açma/kapatma tuþu: 

telefonunuzu açar ve kapatýr.

Telefon rehberi veya menü 
iþlevlerindeyken veya tuþ takýmý kilitli 
olduðunda, açma kapatma tuþuna kýsa 
süreyle basmak, ekran ýþýðýnýn bir kaç 
saniye süreyle yanmasýný saðlar.

2. NaviTM tuþu: 
Tuþun iþlevi, ekranda hemen 
üzerlerinde görüntülenen yönlendirici 
metne baðlýdýr; örneðin, bekleme 
modunda Menü. 

3. Kaydýrma tuþlarý: , ,  ve 

Bu tuþlar isimler, telefon numaralarý, 
menüler, ayarlar vb. bilgiler üzerinde gezinmenizi saðlar. Sol ve sað tuþla
arama sýrasýnda kulaklýk sesini de ayarlar.

4. Temizle tuþu:  herhangi bir iþlevden çýkar. Bu tuþ ekrandaki sayýlarý s
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5.  -  sayý ve harf girmenizi saðlar.  simgesini basýlý tutarak 
telesekreterinizi (þebeke servisi) arayabilirsiniz.

den, 

dan 

rýn 

k 
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■ SIM kart ve bataryayý takma
• Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn.

• SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðin
kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun.

• SIM kart takmadan önce bataryanýn çýkarýldýðýndan emin olun. Bataryayý çýkarma
önce telefonun kapatýldýðýndan ve aksesuarlarýnýn çýkarýldýðýndan emin olun.

1. Arka kapak serbest býrakma düðmesine basýn (1), arka kapaðý açýn ve çýka
(2).

2. Bataryayý tutup kaldýrarak çýkarýn (3). 

3. SIM kart tutucusunu parmaðýnýzla telefonun parmak girintisinden tutara
dikkatle kaldýrýn (4) ve kapaðý açýn (5).
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4. Kesik köþe üst saðda kalacak ve altýn renkli temas yüzeyi aþaðýya bakacak 
þekilde SIM kartý yerine takýn (6).

er 

þini 
e de 

n önce 
.
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5. SIM kart tutucuyu kapatýn (7) ve kilitlenecek þekilde basýn.

6. Bataryayý ve arka kapaðý yerine yerleþtirin.

■ Bataryayý þarj etme
Kapak çýkartýlmýþ durumdayken bataryayý þarj etmeyin. Telefonun kapaðýný h
zaman takýlý tutun.

1. Þarj cihazýndan gelen kabloyu telefonun alt kýsmýna 
takýn.

2. Þarj cihazýný prize takýn. Batarya gösterge çubuðu 
ekranda hareket etmeye baþlar.

• Telefon açýksa, þarj sýrasýnda kullanýlabilir.

• Boþ bir BL-5C bataryasýný ACP-7 þarj cihazýyla 
þarj etmek en çok 3 saat 30 dakika sürer.

• Þarj olmuyor mesajý görüntülenirse, bir süre bekleyin, þarj cihazýnýn fi
prizden çekin ve tekrar takarak iþlemi yeniden deneyin. Þarj iþlemi yin
gerçekleþmiyorsa, yetkili satýcýnýza baþvurun.

3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, gösterge çubuðu durur. Þarj cihazýný
fiþini prizden çekin ve ardýndan diðer baðlantý ucunu telefondan çýkartýn
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■ Telefonu açma ve kapatma
 tuþuna basýn ve birkaç saniye süreyle basýlý tutun.

neden 
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Uyarý! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye 
olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.

ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI:

Telefonunuzda  dahili bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi 
aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antene 
dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve 
telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla 
en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi 
deðerine ulaþýlmasýný saðlar.

■ Bekleme modundayken ekran
1.  Operatör logosu (þebeke servisi).

2.  Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal 
gücü.

3.  Batarya þarj seviyesi.

4.  NaviTM tuþunun iþlevi.
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Diðer gerekli göstergeler
Bir metin mesajý veya resimli mesaj geldi.

arý 

patýn 
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Arandýðýnýzda veya metin mesajý aldýðýnýzda telefon zil sesi veya uy
vermiyor.

Tuþlar kilitli. 

Çalar saat açýk. 

■ Kapaklarý deðiþtirme
Not: Kapaklarý deðiþtirmeden önce, her zaman açma/kapatma düðmesini ka
ve telefonu þarj aleti veya diðer cihazlardan ayýrýn. Telefonu her zaman tüm 
kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn.



18

1. Arka kapaðý serbest býrakma düðmesine basýn (1), arka kapaðý açýn ve çýkarýn 
(2).

rak 

nun 
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2. Ön kapaðý dikkatli bir þekilde çýkarýn (3).

3. Tuþ altlýðýný yeni ön kapaða yerleþtirin (4).

4. Ön kapaðýn üst kýsmýný telefonun üst kýsmýyla hizalayýn ve yerine tam ola
oturtmak için ön kapaðý bastýrýn (5).

5. Arka kapaðý telefona yerleþtirin ve yerine tam olarak oturtmak için telefo
üst tarafýna doðru kaydýrýn (6).
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2. Arama iþlevleri

ir "+" 
 

n bir 

erden 
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■ Arama yapma
1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte tuþlayýn.

Uluslararasý telefon aramasý yapmak için:  tuþuna iki kez basarak b
(artý) iþareti ekleyin, bölge kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin
(gerekirse baþtaki 0 rakamýný atýn).

Ýmlecin solundaki basamaðý silmek için  tuþuna basýn.

2. Numarayý aramak için Ara tuþuna basýn. Kulaklýðýn veya ahizenin sesini 
artýrmak için  tuþuna, azaltmak içinse  tuþuna basýn.

3. Aramayý bitirmek veya aramayý iptal etmek için Bitir tuþuna basýn.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma
Bekleme modundayken, istediðiniz isme ulaþmak için  tuþuna basýn. 
Numarayý aramak için Ara tuþuna basýn.

Konferans görüþmesi yapma
Konferans görüþmesi, en fazla dört kiþinin ayný aramaya katýlmasýný saðlaya
þebeke servisidir.

1. Ýlk katýlýmcýyý aramak için, telefon numarasýný girin veya katýlýmcýyý rehb
seçip Ara tuþuna basýn.
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2. Yeni bir katýlýmcýyý aramak için  Seçenek tuþuna basýp Yeni arama 
seçeneðini belirleyin.
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3. Yeni arama cevaplandýðýnda, Seçenek tuþuna basýp Konferans’ý seçerek 
katýlýmcýyý konferans görüþmesine ekleyin.

4. Armaya baþka bir yeni katýlýmcý eklemek için Seçenek tuþuna basýn, Yen
arama seçeneðini belirleyip 3. adýmý tekrarlayýn.

5. Konferans aramasýný bitirmek için Seçenek tuþuna basýn ve Aktifi bitir 
seçeneðini belirleyin.

Tekrar Arama
Aradýðýnýz veya arama giriþiminde bulunduðunuz son 20 numaradan birini t
aramak için, bekleme modunda  tuþuna basýn ve sonra  ve  
tuþlarýyla istediðiniz numaraya veya isme ilerleyip Ara tuþuna basýn.

Hýzlý arama
Menü tuþuna basýp Rehber ve Hýzlý aramalar seçeneðini belirleyin. Atanaca
ve istediðiniz adý seçin ve Ata tuþuna basýn.

Telefon numarasý bir sayý tuþuna atandýktan sonra, telefon görüþmesi yapm
veya bir mesaj göndermek için aþaðýdaki yollarý kullanarak numarayý hýzlý þe
arayabilirsiniz:

• Ýlgili sayý tuþuna, sonra da Ara tuþuna basýn veya

• Hýzlý aramalar "açýk" olarak ayarlanmýþsa, arama veya mesaj düzenleyici
baþlatýlana kadar ilgili sayý tuþunu basýlý tutun (bkz: Arama ayarlarý, sayf
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Gelen aramayý cevaplama
Bekleme modunda, Cevapla tuþuna basýn. Konuþmayý reddetmek için  
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ü 
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tuþuna basýn.

Arama sýrasýndaki iþlemler
Aramaya baðlý olarak , arama sýrasýnda  tuþuna ve sonra Seçenek tuþu
basarak aþaðýdaki iþlemlerden bazýlarý gerçekleþtirilebilir: Sustur veya Sesi A
Beklet veya Devam, Cevapla, Reddet, Menü,Hoparlör veya Ahize ve Rehber v
ayrýca aþaðýdaki þebeke servisleri de kullanýlabilir: Yeni arama, Aramalarý bit
DTMF gönder, Deðiþtir ve Aktifi bitir.

Ses mesajlarýnýn dinlenmesi
Telesekreter bir þebeke servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter 
numaranýzý öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telesekreterinizi ar
için, bekleme modundayken  tuþunu basýlý tutun. Telesekreter numaras
deðiþtirmek için, bkz: Telesekreter numarasý, sayfa 38.

Aramalarý telesekreterinize aktarmak için, bkz: Arama ayarlarý bölümü, Aram
aktarma, sayfa 46.

Tuþ takýmýný kilitleme
Tuþ takýmý kilidi, tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önler.

Tuþ takýmýný kilitlemek veya kilidini açmak için: Bekleme modunda, Men
tuþuna ve sonra  tuþuna hýzlý biçimde basýn.
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Ayrýca telefonu belirli bir süre sonra tuþ kilidini otomatik olarak açmak üzere 
ayarlayabilirsiniz. Bkz: Telefon ayarlarý, sayfa 47. Tuþ takýmý kilitliyken, ekranda 

n 
mak 
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 göstergesi gösterilir.

Not: Tuþ takýmý kilitliyken, telefonunuza programlanmýþ acil telefo
numarasýyla (ör. 112 veya baþka bir resmi acil numara) görüþme yap
mümkün olabilir. Acil numarayý tuþlayýp,  (Ara) tuþuna basýn. 
Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir.
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3. Yazý yazma
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Metni, normal metin giriþi (  ile gösterilir) yöntemini veya akýllý metin gi
(  ile gösterilir) adý verilen baþka bir yöntemi kullanarak iki farklý þekild
girebilirsiniz.

■ Akýllý metin giriþini açma veya kapatma
Yazý yazarken Seçenek tuþuna basýp Sözlük seçeneðini seçin.

• Akýllý metin giriþini etkinleþtirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dill
birini seçin. Akýllý metin giriþi, yalnýzca listede bulunan dillerde kullanýlab

• Normal metin giriþi moduna dönmek için Sözlük kapalý seçeneðini seçin.

■ Akýllý metin giriþini kullanma
Akýllý metin giriþi, metin yazmanýn kolay bir yoludur.

Akýllý metin giriþi, yeni sözcükler ekleyebileceðiniz yerleþik bir sözlüðe dayan

1. Her harf için bir tuþa basarak istediðiniz sözcüðü girin. 

Örneðin, ‘Nokia’ yazmak için     ve  tuþlarýna 

• Ýmlecin solundaki karakteri silmek için  tuþuna basýn. Ekraný 
temizlemek için bu tuþa basýn ve tuþu basýlý tutun.

• Büyük harf ve küçük harf veya normal ve akýllý giriþ arasýnda geçiþ yap
için, arka arkaya  tuþuna basýn ve ekranýn üst bölümündeki göst
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kontrol edin. Büyük/küçük harf ve sayýlar arasýnda geçiþ yapmak için  
tuþunu basýlý tutun.
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• Bazý noktalama iþaretlerini girmek için, önce  ve sonra istenen 
noktalama iþareti görüntüleninceye kadar art arda  tuþuna basýn

• Özel karakterlerin bir listesini görmek için,  tuþuna basýn ve basý
tutun, istenen karakteri seçin ve Kullan tuþuna basýn.

• Sayý girmek için, istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Birkaç sayý girme
 tuþunu basýlý tutun ve sayýlarý tuþlayýn.

2. Görüntülenen sözcük istediðiniz sözcükse,  tuþuna basýn ve sonraki
sözcüðü yazmaya baþlayýn.

• Sözcüðü deðiþtirmek isterseniz, istediðiniz sözcük görününceye kadar
tuþuna arka arkaya basýn. 

• Sözcükten sonra "?" karakteri gösterilirse, sözcük sözlükte yok demek
Sözcüðü sözlüðe eklemek için, Çýkýþ tuþuna basýn, normal metin giriþ
kullanarak sözcüðü girin (bkz: sayfa 25) ve Tamam tuþuna basýn.

Uygun kayýtlar ve Ekleme seçen. iþlevlerine eriþmek için Seçenek tuþuna bas
Ekleme seçen. altýnda, Kelime girin, Numara girin ve Simge girin iþlevlerini 
seçebilirsiniz.

Bileþik sözcüklerin yazýlmasý
Sözcüðün ilk yarýsýný girin,  tuþuna basýn ve ikinci yarýsýný girin.
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■ Normal metin giriþini kullanma
Metin yazarken, istediðiniz harf görüntülenene kadar, harfin iþaretli olduðu tuþa 
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ne 
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bir veya daha fazla sayýda basýn. Metni düzenlemek için aþaðýdaki iþlevleri 
kullanýn:

• Boþluk eklemek için  tuþuna basýn.

• Noktalama iþareti veya özel karakter eklemek için, arka arkaya  tuþ
basýn veya  tuþuna basýn, istediðiniz karakteri seçin ve Kullan’a bas

• Ýmleci sola veya saða taþýmak için  veya  tuþuna basýn. Ýmleci yu
veya aþaðý hareket ettirmek için  veya  tuþuna basýn.

• Ýmlecin solundaki karakteri silmek için  tuþuna basýn. Ekraný temizl
için bu tuþa basýn ve tuþu basýlý tutun.

• Büyük harf ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için,  tuþuna basýn.

• Sayý girmek için, ilgili tuþa basýn ve basýlý tutun. Harfler ve sayýlar arasýnd
geçiþ yapmak için  tuþunu basýlý tutun.

• Bir öncekiyle ayný tuþ üzerinde bulunan bir harf girmek için imleç görüne
kadar bekleyin veya  tuþuna basýp ve harfi girin.
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4. Menü iþlevleri
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Menü iþlevlerinin listesi
1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Taslaklar1

4. Gönderilmiþ öðeler
5. Sohbet
6. Resimli mesajlar
7. Daðýtým listeleri
8. Þablonlar
9. Suratlar
10. Filtrelenen mesajlar
11. Mesajlarý sil
12. Mesaj sayacý
13. Mesaj ayarlarý
14. Bilgi servisi
15. Telesekreter numarasý2

1. Ýlk seferinde Mesajý kaydet iþlevini kullanmadýysanýz bu seçenek gösterilmeyebilir.
2. Telesekreter numarasý þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan SIM karta 

kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.
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16. Servis komutu yazýmý
2. Rehber
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1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Düzelt
5. Kopyala
6. Zil sesi ata
7. Tel. no. gönder
8. Seçenekler
9. Hýzlý aramalar
10. No. filtreleme
11. Servis no.'larý1

12. Danýþma no.'larý
3. Arama kaydý

1. Cevapsýz aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
6. Mesaj sayacý

1. Þebeke Servisi. Söz konusu iþlevleri görebilirsiniz veya iþlevlerin içerikleri kullandýðýnýz SIM
karta göre deðiþir.
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7. Arama ücretleri
8. Arama ücreti ayarlarý
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Ön-ödenmiþ kontör
4. Zil sesleri

5. Tercihler
1. Genel
2. Sessiz
3. Tek bip
4. Yüksek ses
5. Kendi stilim
6. (boþ)

6. Ayarlar
1. Sað kaydýrma tuþu ayarlarý
2. Saat ayarlarý
3. Arama ayarlarý
4. Telefon ayarlarý
5. Donaným ayarlarý1

6. Tuþ kilidi ayarlarý
7. Ekran koruyucu
8. Güvenlik ayarl.

1. Ýlk seferinde cep telefonuna henüz bir donaným baðlamadýysanýz bu seçenek 
gösterilmeyebilir.
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9. Fabrika ayarlarýna geri dön
7. Çalar saat
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Radyo

9. Hatýrlatmalar

10. Oyunlar

11. Ekstra
1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayým sayacý
4. Besteleyici

12. SIM hizmeti1

1. Kullanýlabilirlik, isim ve içerik, kullanýlan SIM karta baðlýdýr.
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■ Kýsayollar kullanarak menü iþlevlerine eriþim
Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr. Bu numaralara 

ayol 

esaj 
 
n 

þ mesaj 
 

n-
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kýsayol numaralarý denir.

Bekleme modundayken Menü tuþuna basýp eriþmek istediðiniz menünün kýs
numarasýný üç saniye içinde girin. Bu iþlemi alt menüler için yineleyin.

Mesajlar’ýn kýsayol numarasýnýn 1 olduðunu unutmayýn.

■ Mesajlar (Menü 1)
Çok parçalý metin mesajlarý 1 yazýp gönderebilirsiniz (þebeke 
servisi). Çok parçalý mesaj göndermek mesajýn 
faturalandýrýlmasýný etkileyebilir. Özel (Unicode) karakterler kullanýrsanýz, m
için normalde olduðundan daha fazla parça gerekebilir. Akýllý metin giriþinin
Unicode karakterler kullanabileceðini unutmayýn. Ayrýca, cep telefonunuzda
gönderilen  SMS mesajlarý sayýsýný Mesaj sayacý ile görüntüleyebilirsiniz.

Not: SMS þebeke servisi yoluyla mesaj gönderirken, telefonunuzda Mesaj 
gönderildi yazýsý görüntülenebilir. Bu, mesajýn telefonunuzda programlanmý
merkez numarasýna gönderildiðini gösterir. Ancak, mesajýn istenilen hedefe
ulaþtýðýný göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, hizmet 
saðlayýcýnýza baþvurun.

1. Nokia 2300, servis saðlayýcýnýzýn tanýmladýðý normal mesajlar sýnýrýnýn bir kaç katý uzunluðu
da mesaj yazmanýza olanak saðlar. 
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Metin mesajý yazma ve gönderme
Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarasýnýn telefonunuza 

kranýn 
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kaydedilmesi gerekir. Bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 37.

1. Mesajý yazýn. Kullanýlabilecek karakter sayýsý ve geçerli parça numarasý e
üst kýsmýnda gösterilir.

2. Mesaj tamamlandýðýnda, Seçenek’e basýn, Gönder’i seçip alýcýnýn telefon
numarasýný girin ve Tamam’a basýn.

Mesajý birkaç kiþiye göndermek istiyorsanýz, Gönd. seçenek. ve Çoklu gön
seçeneðini belirleyin, ardýndan ilk alýcýya ilerleyip Gönder tuþuna basýn. 
alýcý için bu iþlemi yineleyin ve mesaj düzenleyiciye dönmek için  tu
basýn. 

Önceden tanýmlanmýþ bir daðýtým listesine mesaj göndermek için, Gönd. 
seçenek., Listeye gönder seçeneðini belirleyin. Daðýtým listelerini tanýmla
ve düzenlemek için bkz: Daðýtým listeleri, sayfa 34.

Diðer seçenekler arasýnda, Ekleme seçen., Þablon ekle, Mesajý kaydet ve S
bulunur. Mesajý kaydet seçilirse, söz konusu mesaj Taslaklar klasöründe 
saklanýr.

3. Mesaj baþarýyla gönderildiðinde, mesajýn bir kopyasý Gönderilmiþ öðeler 
klasöründe saklanýr.

Metin mesajýný okuma
Bekleme modundayken metin mesajý aldýðýnýzda, ekranda  göstergesinin
sýra yeni mesaj sayýsý gösterilir.
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1. Mesajlarý hemen görmek için Göster’ya basýn.

Mesajlarý daha sonra görmek için,  tuþuna basýn. Mesajlarý okumak 

 Ýlet, 

onra 
en 

a 

mu 

una 
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istediðinizde Gelen kutusu menüsüne gidin.

2. Mesajlarý taramak için  ve  tuþlarýný kullanýn.

3. Mesajý okurken aþaðýdakileri gerçekleþtirmek için Seçenek tuþuna 
basabilirsiniz: Sil, Cevap yaz, Sohbet et, Düzelt, Numarayý al, Hatýrlatma,
Ayrýntýlar ve Filtre. listesine. Sohbet hakkýnda daha fazla bilgi aþaðýda 
verilmiþtir.

Sohbet
Bekleme modunda sohbet oturumu baþlatmak için Menü tuþuna bastýktan s
Mesajlar ve Sohbet seçeneklerini belirleyin. Alýnan bir metin mesajýný okurk
Seçenek listesinden Sohbet et seçeneðini belirleyerek de sohbet oturumu 
baþlatabilirsiniz.

1. Diðer kiþinin telefon numarasýný girin veya rehberden çaðýrýn ve Tamam’
basýn.

En son sohbet ettiðiniz kiþiyle sohbet etmek isterseniz, son sohbet oturu
içeriðinin bir kýsmý gösterilir.

2. Sohbet oturumunda kullanmak istediðiniz takma adý girin ve Tamam tuþ
basýn.

3. Mesajýnýzý girin, Seçenek tuþuna basýn ve Gönder’i seçin. 

4. Diðer kiþiden aldýðýnýz yanýt, gönderdiðiniz mesajýn üstünde gösterilir.
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• Mesajý cevaplamak için Tamam tuþuna basýn ve yukarýdaki 3. adýmý 
tekrarlayýn. 
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• Takma adýnýzý düzenlemek için Seçenek tuþuna basýn ve Sohbet adý 
seçeneðini belirleyin.

Sohbet mesajlarý SMS tabanlýdýr ve her sohbet mesajý ayrý bir SMS mesajý ol
gönderilir. Sohbet sýrasýnda alýnan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez. 

Resimli mesajlar
Resim içeren mesajlarý gönderebilir ve alabilirsiniz (þebeke servisi). Resimli m
oluþtururken Resimli mesajlar klasörüne gidin ve göndermek istediðiniz resm
seçin. Daha sonra Seçenek tuþuna basýn ve göndermek için Gönder seçeneð
belirleyin. Bir resimli mesajýn birkaç metin mesajýndan oluþtuðunu unutmay
nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek kýsa mesaj ücretinden daha yü
olabilir.

Not: Bu fonksiyon yalnýzca, þebekeniz veya hizmet saðlayýcýnýz tarafýndan 
destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özelliði olan telefonlar r
mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj aldýðýnýzda
Mesajý hemen görüntülemek için Göster tuþuna basýn. 

Mesajý daha sonra görüntülemek için  tuþuna basýn, okunmayan mesaj
kutusu klasörüne kaydedilir.

Yeni bir resimli mesaj kaydettiðinizde, telefonunuza fabrikada yüklenen resi
mesajýn yerine kaydetmeniz gerekecektir.
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Resimli mesaj seçenekleri

Resimli bir mesajý okurken, Seçenek tuþuna basýp Sil, Cevap yaz, Sohbet et, 
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Numarayý al, Hatýrlatma veya Ayrýntýlar seçeneðini belirleyin. Ayrýca þunlarý
seçebilirsiniz:

• Alýnan resimli mesajdaki metinleri düzenlemek için Metni düzelt seçeneð

• Alýnan resimli mesajdaki resmi kaydetmek için Resimli mesajlar klasörün
Resmi kaydet seçeneði. Bunu yaparken yeni resmin yerine kaydedileceði 
önceden yüklenmiþ resimlerden birini seçmeniz gerektiðini unutmayýn.

• Alýnan resmi kullanýlan mevcut tercihin ekran koruyucusu olarak ayarlam
için Ekr. koruyucu seçeneði.

Daðýtým listeleri
Sabit bir alýcý grubuna sýk sýk mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu alýcýlarý içe
daðýtým listesi tanýmlayýp mesaj gönderirken bu listeyi kullanabilirsiniz. Her
birinde en çok on alýcý olan en çok altý daðýtým listesi tanýmlayabilirsiniz. Da
listesine mesaj gönderdiðinizde listedeki tüm üyelere ayrý ayrý mesaj gönder

Daðýtým listelerini görmek ve düzenlemek için bekleme modunda Menü tuþu
basýp, Mesajlar ve Daðýtým listeleri seçeneklerini belirleyin.

Seçenek tuþuna basýp aþaðýdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Listeyi göster; seçilen daðýtým listesindeki isimleri görüntülemek için kul

• Liste ekle; yeni bir daðýtým listesi eklemek için kullanýlýr.

• Listeye isim ver; seçilen daðýtým listesini yeniden adlandýrmak için kullan
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• Mesaj gönder; daðýtým listesine mesaj göndermek için kullanýlýr.

• Listeyi sil; seçili daðýtým listesini silmek için kullanýlýr.
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Daðýtým listesi içeriðini düzenlemek için, Listeyi göster seçeneðiyle liste 
görünümüne girmiþ olmanýz gerekir. Bir daðýtým listesinin içindekileri düzen
için Seçenek tuþuna bastýktan sonra:

• Daðýtým listesine isim eklemek için Kartvizit ekle seçeneðini kullanýn.

• Seçilen ismi daðýtým listesinden silmek için Kartviz. çýkart seçeneðini bel

Daðýtým listesindeki alýcýlara bir mesaj göndermek için mesajý yazdýktan son
Seçenek tuþuna basýn ve Gönd. seçenek. ve Listeye gönder seçeneklerini beli
Telefon mesajý alýcýlara gönderirken, kalan mesaj sayýsýný göstererek ilerlem
hakkýnda bilgi verir. 

Ýþlem sýrasýnda bir veya daha çok gönderme iþlemi baþarýsýz olursa, baþarýsýz
baþarý durumu sayýlarýný ve bulunamayan isimleri (telefon rehberinizde artýk
olmayan isimlerdir) listeleyen bir rapor görüntülenir. Seç tuþuna basýp aþað
seçeneklerden birini belirleyin:

• Tekrar gönder; mesajýn baþarýlý bir þekilde gönderilmediði alýcýlara mesaj
yeniden göndermek için kullanýlýr.

• Göster; mesajlarýn baþarýyla gönderilemediði alýcýlarýn listesini görüntüle
için kullanýlýr.
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Þablonlar
Mesaj yazmak için kullanabileceðiniz önceden ayarlanmýþ mesajlarý (‘þablonlar’) 
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r 
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görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Yeni bir þablon oluþturmak için me
bir þablonu düzenleyebilirsiniz.

Suratlar
":-)" gibi suratlarý düzenleyebilir ve saklayabilir, mesaj oluþtururken 
kullanabilirsiniz.

Filtrelenen mesajlar
No. filtreleme ile görüntülenen mesajlar buraya kaydedilir. Bu klasöre en çok
kýsa mesaj kaydedilebilir. Klasör doluysa, yeni gelen kýsa mesaj otomatik ola
eskisinin yerini alýr.

Mesajlarý sil
Tüm okunanlarý, Gelen kutusu, Taslaklar, Filtrelenen msj. veya Gönder. öðele
klasöründeki tüm mesajlarý silmeyi seçebilirsiniz.

Mesaj sayacý
Sayaç, cep telefonunuzdan gönderilen ve cep telefonunuza gelen SMS 
mesajlarýnýn sayýsýný gösterir. Sayaçlarý sýfýrla seçeneðinin altýndaki Tümü, 
Gönderilmiþ veya Alýnmýþ seçeneðini belirleyerek sayaçlarý sýfýrlayabilirsiniz
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Mesaj ayarlarý
Telefon iki tür mesaj ayarý sunar: her bir ayar grubuna (‘grup’) özgü ayarlar ve tüm 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

metin mesajlarý için ortak ayarlar.

Tercih 
Tercih, metin mesajlarý ve resimli mesajlar göndermek için gerekli ayarlarda
oluþur.

Her grupta aþaðýdaki ayarlar bulunur: Mesaj merkezi numarasý, Mesaj tipi, M
geçerliliði ve Mesaj tercihi adý. Bu ayarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 
saðlayýcýnýza baþvurun. Kýsa mesaj ve resimli mesaj gönderebilmek için mes
merkezi numarasý gereklidir. Bu numarayý servis saðlayýcýnýzdan edinebilirsi

Ortak
Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakýlmaksýzýn, tüm gönderdið
metin mesajlarýna uygulanýr. Kullanýlabilecek ayarlar þunlardýr: Ýletim rapor
(her gönderilen mesaj için iletim raporu gerekip gerekmediðini belirtir), Size
ayný merkez yoluyla (alýnan mesajý ayný merkez veya baþka merkez yoluyla 
yanýtlamak isteðinizi belirtir, bu bir þebeke servisidir), Karakter desteði (SMS
mesajý gönderirken kullanýlacak kodlamayý seçmenizi saðlar).

Bilgi servisi
Bu þebeke servisi aracýlýðýyla þebekeden çeþitli konularla ilgili mesaj alabilirs
Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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Telesekreter numarasý
Telesekreterinizin telefon numarasýný (þebeke servisi) buraya kaydedebilir ve 
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burada deðiþtirebilirsiniz. 

Servis komutu yazýmý
Servis saðlayýcýnýza servis istekleri gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Ýstediði
karakterleri tuþlayýn. Harfler ve sayýlar arasýnda geçiþ yapmak için  tuþ
basýlý tutun. Ýsteði yollamak için Gönder’e basýn.

■ Rehber (Menü 2)
Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (dahili 
telefon rehberi) ve SIM kart hafýzasýna (harici telefon rehberi) 
kaydedebilirsiniz. Dahili rehbere en çok 50 isim kaydedilebilir. Rehbere eriþm
için Menü tuþuna basýn ve Rehber seçeneðini belirleyin.

Aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

• Bul; istediðiniz numara veya isimleri bulmak için kullanýlýr.

1. Aradýðýnýz ismin ilk karakterini girip Bul tuþuna basýn.

2. Ýstenen ismi bulmak için  veya  tuþuna basýn.

Ýsimler veya telefon numaralarý SIM kart hafýzasýnda kayýtlýysa ekran
üst köþesinde  gösterilir; telefonun dahili hafýzasýnda bulunuyors
bunun yerine  gösterilir.
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• Kartvizit ekle; dahili rehbere veya SIM rehberine isim ve telefon numarasý 
kaydetmek için.

Sil 
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• Seçilen rehberdeki isim veya telefon numaralarýný tek tek kaldýrmak için 
seçeneði (Sýrayla) veya hepsini birden kaldýrmak için (Tümünü Sil seçene
Tümünü bir anda silmek için güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Güvenlik
hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, bkz: Giriþ kodlarý, sayfa 11 ve Güvenlik ayarl.
bölümünde Güvenlik seviyesi, sayfa 50. 

Kullanýlan hafýza (bkz: Seçenekler, sayfa 44) Telefon iken Tümünü sil 
seçeneðinin belirlenmesinin telefonun hafýzasýna kaydedilmiþ tüm isim v
numaralarý sileceðini unutmayýn. Kullanýlan hafýza SIM kart olarak 
ayarlanmýþsa, SIM karttaki tüm isim ve numaralar silinir.

• Kaydedilen isim ve telefon numaralarýný deðiþtirmek için Düzelt seçeneð

• Ýsim ve telefon numaralarýný telefondan SIM karta veya SIM karttan tele
kopyalamak için Kopyala seçeneði ve (tümünü bir anda kopyalamak için
Hepsini) veya tek tek kopyalamak için (Sýrayla seçeneði). Ýsim hedef rehb
farklý bir telefon numarasýyla kayýtlýysa, ismin sonuna bir rakam eklenir.

• Belirli bir telefon numarasýndan arandýðýnýzda, telefonu istenen zil sesin
çalacak þekilde ayarlamak için Zil sesi ata seçeneði. Ýstenen telefon numa
veya ismi seçip Ata tuþuna basýn. Bu iþlev yalnýzca þebekenin arayanýn 
numarasýný tanýyarak telefonunuza gönderebildiði durumlarda çalýþýr.

• Tel. No. gönder; bir kiþinin iletiþim bilgilerini uyumlu bir cihaza kartvizit o
göndermek için kullanýlýr. 
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• Rehber ayarlarýný düzenlemek için Seçenekler:

• Kullanýlan hafýza: Ýsimlerin veya telefon numaralarýnýn kaydedileceði yerin 
M kart 
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Telefon mu SIM kart mý olacaðýný seçin. SIM kartý deðiþtirdiðinizde, SI
hafýzasý otomatik olarak seçilir.

• Rehber görünümü: Ýsimlerin ve telefon numaralarýnýn nasýl görünece
seçmek için Rehber listesi veya Ýsim ve numara seçeneði.

• Hafýza durumu: SIM kart: veya Telefon: seçeneðine giderseniz, þimdiy
kadar kaç tane isim veya telefon numarasýnýn kaydedildiðini ve SIM k
veya telefona daha ne kadar kaydedilebileceðini görürsünüz.

• Hýzlý aramalar; hýzlý arama için tuþlara rehberdeki telefon numaralarýný a
için kullanýlýr, bkz: Hýzlý arama, sayfa 20.

• No. filtreleme; gelen mesaj ve telefon aramalarýnýn filtreleneceði gönder
telefon numaralarý listesini görüntülemek ve düzenlemek için kullanýlýr. 
uygulanan mesajlar doðrudan, Filtrelenen mesajlar klasörüne kaydedilir 
Filtrelenen mesajlar, sayfa 36). Bu listedeki numaralardan gelen aramala
telefonunuzun hangi moda ayarlandýðýndan baðýmsýz olarak bir zil sesin
titreþimi etkinleþtirmez. Söz konusu aramalara cevap vermezseniz, bunla
Arama kaydý altýndaki Cevapsýz aramalar klasöründe saklanýr.

• Numaralar SIM kartýnýza eklenmiþse servis saðlayýcýnýzýn servis numarala
aramak için Servis no.'larý seçeneði.

• Numaralar SIM kartýnýza eklenmiþse servis saðlayýcýnýzýn bilgi numaralar
aramak için Danýþma no.'larý seçeneði.
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■ Arama kaydý (Menü 3)
Bu menüde, telefon tarafýndan kaydedilen telefon 
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numaralarýna, aramalarýn yaklaþýk görüþme süresine ve 
görüþme ücretine bakabilirsiniz (þebeke servisi). Kontörlü bir SIM kartýn (þeb
servisleri) ayarlarýný da görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Telefon açýk, þebekenin servis alaný içindeyse ve þebeke bu iþlevleri destekliy
telefon yanýtlanan ve yanýtlanmayan aramalarý kaydeder.

Not: Hizmet saðlayan kuruluþunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin fatur
süre, þebeke özellikleri, hesabýn yuvarlanmasý, vergiler ve buna benzer sebe
baðlý olarak deðiþebilir.

Cevapsýz aramalar, Arayan numaralar veya Aranan Numaralar menüsünde 
ilerlemek için  veya  tuþuna basýn. Kayýtlý telefon numarasýný aram

 tuþuna iki kere basýn. Seçenek tuþuna bastýktan sonra aramanýn saati
görebilir, kayýtlý telefon numarasýný düzenleyebilir veya görüntüleyebilir, reh
ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrýca numaraya metin mesajý da 
gönderebilirsiniz (SMS gönder).

Aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

• Cevapsýz aramalar; sizi aramaya çalýþan ancak baþarýlý olamayan herhan
birinden gelen kayýtlý en çok on telefon numarasýný gösterir.

• Arayan numaralar; aramayý kabul edip konuþtuðunuz kayýtlý en çok on te
numarasýný görüntülemenizi saðlar.

• Aranan numaralar, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en çok on 20 tele
numarasýný görüntüler.
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• Son arama listelerinin silinmesi; Cevapsýz aramalar, Arayan numaralar ve 
Aranan numaralar menülerindeki telefon numaralarýný ve isimleri silmenizi 
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saðlar.

• Arama süresi; Son arama süresi, Gelen aramalarýn süresi, Yapýlan aramal
süresi, Tüm aramalarýn süresi seçeneklerini kullanarak, giden ve gelen 
aramalarýnýzýn süresini görmenizi saðlar. Arama sayaçlarýný, Zaman saya
sýfýrla seçeneði ile sýfýrlayabilirsiniz.

• Arama ücretleri; son aramanýzýn veya tüm aramalarýnýzýn yaklaþýk ücreti
Ücretleri göster iþlevinde belirtilen birimler cinsinden gösterilir.

• Arama ücreti ayarlarý; arama ücreti ayarlarýný düzenlemenizi saðlar. Ücre
iþlevi arama ücretlerini istenen miktarda kontörle veya ücretle sýnýrlama
saðlar (þebeke servisi). Ücretleri göster iþlevi, telefonun kalan görüþme sü
hangi birime göre göstereceðini belirler (kontör fiyatlarýný öðrenmek için
saðlayýcýnýza baþvurun).

• Ön-ödenmiþ kontör; önceden ödenen kontör durumunu görüntülemenizi
(þebeke servisi). Kontörlü SIM kart kullanýrken, yalnýzca SIM kartta yeterl
varsa arama yapabilirsiniz. Seçenekler: Kredi bilgisi görüntüsü (bekleme 
modunda kalan kontör sayýsý gösterilir ve gizlenir), Kredi mevcut (kalan k
miktarý), Son iþlemin bedeli, Yeniden doldurma durumu.

• Mesaj sayacý; cep telefonunuzla gönderilen ve alýnan SMS mesajlarýnýn s
gösterir. Sayý silinebilir.

Not: Kontör veya konuþma kredisi kalmadýðýnda, yalnýzca telefonunuzda 
programlanmýþ acil numaralarý (örneðin, 112 veya baþka bir resmi acil num
arayabilirsiniz.
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■ Zil sesleri (Menü 4)
Bu menüde, seçili durumdaki tercihin zil seslerini aþaðýdaki 
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ayarlarý yaparak deðiþtirebilirsiniz: Zil sesi tonu, Zil sesi 
seviyesi, Gelen arama uyarýsý, Mesaj uyarý sesi, Tuþtakýmý tonlarý, Uyarý tonla
Titreþimle bildirim ve Ritmik arka ýþýk uyarýsý.

• Titreþimle bildirim: gelen bir kýsa mesaj veya arama olduðunda telefonu 
titreþecek veya titreþmeyecek þekilde ayarlayabilirsiniz.

• Ritmik arka ýþýk uyarýsý: Bu seçeneði ayarladýktan sonra bir mesaj aldýðýn
veya arandýðýnýzda telefonun ýþýklarýný o sýrada kullandýðýnýz SMS uyarý s
veya gelen arama uyarý sesinin ritmini izleyerek yanýp sönecek þekilde ay

Telefonunuzda önceden yüklenmiþ zil sesleri bulunur. Bunlardan beþi çok se
(polyphonic) zil sesleridir. Diðerleri tek seslidir (monophonic).

Çok sesli (polyphonic) zil seslerinin ticari ürünler olduðunu ve indirilebilir 
olmadýklarýný unutmayýn. 

■ Tercihler (Menü 5)
Ýstediðiniz ayar grubunu (‘tercih’) seçerek, tüm telefon 
seslerini istediðiniz þekilde çalýþacak biçimde 
ayarlayabilirsiniz

Tercih etkinleþtirme ve ayarlarýnýn deðiþtirilmesi
1. Tercihler menüsünde, istediðiniz tercihe ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 

2. Seçili tercihi kullanmak için Etkin kýl seçeneðini belirleyin.

Seçili tercihin ayarlarýný deðiþtirmek için, Uyarla’yý seçin.
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3. Uyarla seçeneðini belirlemiþseniz, aþaðýdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve 
Seç tuþuna basýn: Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Gelen arama uyarýsý, Mesaj 
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uyarý sesi, Tuþtakýmý tonlarý, Uyarý tonlarý, Titreþimle bildirim, Ritmik arka
uyarýsý, Ekran koruyucu ve Yeni isim (Genel altýnda kullanýlamaz).

4. Ýstediðiniz seçeneðe ilerleyin ve Seç tuþuna basýn.

5. Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak þekilde ayarlamak 
Zamanlý seçeneðini seçip bitiþ saatini belirleyin. Tercih için belirlenen sür
erdiðinde, zamanlanmamýþ önceki tercih etkin hale gelir.

Ayrýca, seçili durumdaki tercihin ayarlarýný Zil sesleri menüsünde 
deðiþtirebilirsiniz, bkz: Zil sesleri (Menü 4), sayfa 43.

■ Ayarlar (Menü 6)
Bu menüde, çeþitli telefon ayarlarý yapabilirsiniz. Fabrika 
ayarlarýna geri dön seçeneðini belirleyerek, bazý menü 
ayarlarýný varsayýlan deðerlerine de döndürebilirsiniz.

Sað kaydýrma tuþu ayarlarý
Sað kaydýrma tuþuna atanan listeye sýk kullandýðýnýz özellikleri ekleyebilirsi
Böylece, listeye  tuþuna basarak eriþebilir ve listeden istediðiniz özelliði
seçebilirsiniz. 

Listeyi özelleþtirmek için Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Sað kaydýrma tuþu a
seçeneðini belirleyin. 
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• Ýstenen iþlevleri seçmek için, Seçen. belirle seçeneðini belirleyin; kullanýlabilir 
iþlevlerin listesi gösterilir.
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Ýstediðiniz iþlevi seçim tuþu listesine eklemek için, Ýþaretle tuþuna basýn.
Listeden bir iþlev kaldýrmak için, Kaldýr tuþuna basýn.  tuþuna basýn
deðiþikliði kaydetmek isteyip istemediðiniz sorulur. Deðiþiklikleri kaydetm
için Evet yok saymak için  tuþuna basýn.

• Listedeki iþlevlerin sýrasýný düzenlemek için, Düzenle seçeneðini ve ardýnd
istediðiniz iþlevi seçin. Taþý tuþuna basýp listedeki iþlevi taþýmak istediðin
seçenek belirleyin. Deðiþiklikleri kaydetmek veya yok saymak için yukarýd
belirtilen ayný yöntemi kullanabilirsiniz.

Saat ayarlarý
Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Saat ayarlarý seçeneðini ve

• Telefonu bekleme modundayken geçerli saati gösterecek þekilde ayarlam
için, Saat seçeneðini belirleyin ve 12 veya 24 saat biçimini seçin. Batarya
telefondan çýkarýlmýþsa veya uzun süre bitmiþ durumda bekletilmiþse saa
yeniden ayarlamanýz gerekir.

• Tarihi ayarla; doðru tarihi ayarlamanýzý saðlar. Batarya telefondan çýkarý
tarihi yeniden ayarlamanýz gerekir.

• Tarih/saat oto. güncelleme; telefonunuzdaki saati geçerli saat dilimine u
olarak güncelleþtirmek için kullanýlýr (þebeke servisi). Çalar saat gibi saat
iliþkili iþlevler bu servisten etkilenebilir
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Arama ayarlarý
Menü tuþuna basýp, Ayarlar ve Arama ayarlarý ve

tmayý 

nize 

amayý 

aktar 

rlayýn, 
ýný 

nra 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Arama içi sayacý; arama sýrasýnda arama süresi ekranýný açmayý veya 
kapatmayý saðlar.

• Arama özeti; aramadan sonraki arama süresi raporunu açmayý veya kapa
saðlar.

• Arama aktarma seçeneðini belirleyerek gelen aramalarýnýzý telesekreteri
veya diðer telefon numaralarýna aktarabilirsiniz (þebeke servisi).

1. Seç tuþuna basýn. Örneðin, siz baþka bir arama yapýyorken veya bir ar
reddettiðinizde aramanýn aktarýlmasý için Meþgulse aktar seçeneðini 
belirleyin. 

Ayný anda birkaç aktarma seçeneði etkin olabilir. Tüm sesli aramalarý 
seçeneði etkin kýlýndýðýnda, bekleme modundayken ekranda  
göstergesi gösterilir.

2. Belirlediðiniz seçeneði açýk (Etkin kýl) veya kapalý (Ýptal et) olarak aya
Durum kontrolü seçeneðini belirleyerek seçeneðin etkin olup olmadýð
kontrol edin veya Gecikme belirle (tüm aktarma seçenekleri için 
kullanýlamaz) seçeneðinde belirli aktarmalar için gecikme belirleyin.

Gelen aramalar için Arama kýsýtlama servisi özelliðini açarsanýz, gelen 
aramalarý aktaramazsýnýz. Bkz: Güvenlik ayarl., sayfa 50.

• Otomatik tekrar arama; telefonunuzu baþarýsýz bir arama giriþiminden so
baðlanmak için on deneme yapacak þekilde ayarlama olanaðý verir.
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• Hýzlý arama; hýzlý arama iþlevini açmak veya kapatmak için kullanýlýr, bkz: Hýzlý 
arama, sayfa 20. 
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• Arama bekletme servisi; bir arama devam ederken yeni gelen bir arama iç
þebeke bildiriminin açýlmasýný veya kapatýlmasýný saðlar (þebeke servisi).

• Arayan kimliðimi gönder seçeneðini telefon numaranýzýn aradýðýnýz kiþiy
gösterilmesi için (Açýk) veya arayan kiþiden gizlenmesi için (Kapalý) olara
ayarlayýn (þebeke servisi). Standart’ý seçtiðinizde, servis saðlayýcýnýzla 
belirlediðiniz ayar kullanýlýr.

• Giden aramalar telefon hattý seçeneðini kullanarak bu þebeke servisiyle a
yapmak için 1. veya 2. telefon hattýný seçebilir veya SIM kartýnýz tarafýnd
destekleniyorsa hat seçimini engelleyebilirsiniz (þebeke servisi).

Telefon ayarlarý
Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Telefon ayarlarý ve

• Dil ekran metinlerinin görüntüleneceði dili seçmenize olanak verir.

• Hücre bilgileri telefonunuzu Mikro Hücresel Þebeke (MCN) teknolojisiyle
çalýþan bir þebekede kullanýldýðýnda bunu gösterecek þekilde ayarlamaný
olanak verir (þebeke servisi). MCN kullanmak ücretlendirmeyi etkileyebil
daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Açýlýþ notu; telefon açýldýðýnda ekranda kýsa bir süre gösterilecek bir mes
girmenizi saðlar.

• Þebeke seçimi; telefonu, bölgenizde kullanýlabilen hücresel bir þebekeyi 
otomatik olarak seçecek biçimde ayarlayabilir veya istediðiniz þebekeyi e
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seçmenizi saðlar Seçtiðiniz þebekenin ana þebekenizle dolaþým anlaþmasý 
olmalýdýr.
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• SIM hiz. iþlemlerini onayla; telefonu, SIM kart hizmetlerini kullandýðýnýzd
doðrulama mesajlarýný gösterecek veya gizleyecek þekilde ayarlar (bkz. 
sayfa60).

Ekran koruyucu
Bu menüde ekran koruyucuyu açabilir veya kapatabilirsiniz. Ekran koruyucun
kadar süre sonra otomatik olarak etkinleþeceðini de ayarlayabilirsiniz. Ekran
koruyucu için resim seçebilirsiniz.

Donaným ayarlarý1

Donaným ayarlarý menüsü yalnýzca, telefon kulaklýklý mikrofon seti veya mo
indüktif kulaklýk seti gibi uyumlu bir aksesuara baðlandýðýnda gösterilir.

Menü tuþuna basýp Ayarlar, Donaným ayarlarý ve Kulaklýk, Ahizesiz veya Ýþit
cihazý seçeneklerini belirleyin. Ardýndan

• Aksesuar tercihi; seçilen aksesuarý baðladýðýnýzda otomatik olarak 
etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi ayarlamak için kullanýlýr. Aksesuar 
baðlýyken baþka bir tercih belirleyebilirsiniz.

1. Donaným ayarlarý öðesi yalnýzca donanýmlardan biri telefona baðlandýktan sonra görünür. 
Donanýmla ilgili diðer öðeler de ancak ilgili donaným telefona bir kez baðlandýktan sonra 
görünür.
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• Otomatik cevap telefonu, gelen aramayý beþ saniye sonra otomatik olarak 
cevaplayacak þekilde ayarlamanýza olanak verir. Gelen arama uyarýsý Tek bip 
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 deðer 
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veya Kapalý olarak ayarlanýrsa, otomatik cevap özelliði kullanýlamaz.

Tuþ kilidi ayarlarý
Otomatik tuþ kilidini etkinleþtirirseniz, kilidi her seferinde bunu el ile 
etkinleþtirmeniz gerekmez. Telefon bekleme modundayken ve seçilen beklem
süresi sona erdiðinde otomatik tuþ kilidi etkinleþir.

1. Bekleme modundayken Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Tuþ kilidi ayarlarý
seçeneklerini belirleyin. SeçOtomatik tuþ kilidi seçeneðine girin ve Açýk’ý

2. Ekranda Gecikme belirle: görüntülendikten sonra dakika ve saniye cinsin
süreyi girin. Gecikme için en yüksek deðer 59 dakika 59 saniye, en düþük
ise 10 saniyedir.

Tuþ kilidi kodunu etkin kýlmak için:
1. Seç tuþuna basarak Tuþ kilidi kodu girin.

2. Güvenlik kodunu girin.

3. Açýk seçeneðini belirleyin.

Tuþ kilidi kodunu etkinleþtirdikten sonra, tuþ takýmýnýn kilidini her açmaya 
çalýþtýðýnýzda güvenlik kodunu girmeniz istenir.

112 gibi acil numaralarý tuþ takýmý kilitleyken de arayabilirsiniz.
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Güvenlik ayarl.
Not: Aramalarý sýnýrlandýran güvenlik özellikleri kullanýmdayken (Arama kýsýtlama 
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servisi, Dahili kullanýcý grubu ve Sabit arama), belirli þebekelerde bazý acil 
numaralarý (ör. 112 veya baþka bir resmi acil durum numarasý) arayabilirsin

Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Güvenlik ayarl. ve

• PIN kodunun sorulmasý; telefonu, her açýldýðýnda SIM kartýn PIN kodu iste
þekilde ayarlamanýza olanak verir. Bazý SIM kartlar bu ayarýn kapatýlmasý
vermez.

• Arama kýsýtlama servisi; telefonunuza gelen aramalarý ve telefonunuzda
yaptýðýnýz aramalarý sýnýrlamanýzý saðlar. Kýsýtlama seçeneklerinden birin
ve seçeneði açýk (Etkin kýl) veya kapalý (Ýptal et) olarak ayarlayýn. Servisin
etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini Durum kontrolü seçeneðini belirleyere
denetleyin (þebeke servisi).

• Sabit arama SIM kartýnýz izin veriyorsa, giden aramalarý seçilen telefon 
numaralarýyla kýsýtlamanýzý saðlar.

• Dahili kullanýcý grubu arayabileceðiniz ve sizi arayabilecek kiþileri belirtm
olanak verir (þebeke servisi).

• Takýlan SIM kart son kullanýlan kart deðilse telefonun baþlatma sýrasýnda
güvenlik kodunu sormasý için Güvenlik Seviyesi seçeneðini Telefon olarak
ayarlayýn. Hafýza olarak ayarlarsanýz, telefonun dahili rehberini seçtiðini
güvenlik kodu gerekir.

Ayrýca güvenlik kodu bazý iþlevleri kullanmak için de gereklidir, örneðin, t
rehberini silme veya fabrika ayarlarýna geri dönme Güvenlik düzeyini 
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deðiþtirdiðinizde, Cevapsýz aramalar, Arayan numaralar ve Aranan numaralar 
da dahil tüm son aramalar listelerinin silindiðini unutmayýn.
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• Giriþ kodlarýný deðiþtir, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya 
kýsýtlama þifresini deðiþtirmenizi saðlar. Bu kodlar yalnýzca 0 - 9 arasýnda
sayýlardan oluþabilir. Yanlýþlýkla acil durum numarasýný aramayý önlemek
giriþ kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarýna benzeyen sayýlar 
kullanmaktan kaçýnýn.

Fabrika ayarlarýna geri dön
Bazý menü ayarlarýnýn orijinal deðerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bu iþlevin, ö
telefonda kayýtlý isimler ve telefon numaralarý üzerinde etkisi yoktur.

■ Çalar saat (Menü 7)
Telefonunuzdaki saat ve tarih ayarlý deðilse, ilk ayarýnýzý 
telefonunuzdan gelen talimatlarý izleyerek yapýn, daha sonra 
bu menüyü kullanabilirsiniz.

Alarm saatini belirleyip ve çalar saati etkinleþtirmek için Menütuþuna basýn
Çalar saat, Alarm saati seçeneklerini belirleyin. Bu iþlemi yaptýktan sonra þu
seçebilirsiniz:

• Ayarla; alarm saatini girmek ve çalar saati etkinleþtirmek için kullanýlýr.

• Kapalý; çalar saati kapatýr.

Çalar saat için beðendiðiniz zil sesini seçmek için Alarm zil sesi seçeneðini 
belirleyin.
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Radyoyu seçerseniz, telefon kulaklýk yoluyla çalacaðý alarm zil sesi olarak en son 
dinlediðiniz kanalý kullanýr. Kulaklýk çýkarýlmýþsa, radyo yerine standart alarm zil 
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sesi kullanýlýr.

Not: Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklýklý mikrofon se
telefona baðlamanýz gerekir ve tele fon alarm zil sesi olarak son 
dinlediðiniz kanalý kullanýr.

Alarmý istediðiniz saatte yalnýzca bir kere veya sürekli çalmak üzere 
ayarlayabilirsiniz, bunun için Çalar saat altýndaki Alarmý tekrarla seçeneðind
sonra Bir kez çal veya Alarmý tekrarla seçeneðini belirleyin.

Alarm çaldýðýnda  tuþuna basarak alarmý durdurabilirsiniz. Ertele tuþun
basarsanýz, alarm sesi durur ve on dakika içinde tekrar çalar. Alarm bir dakik
boyunca çalarsa, alarm otomatik olarak erteleme moduna geçer ve on dakik
sonra tekrar çalar. Bu en fazla üç kez olur. Sonrasýnda alarm durur. 

Ayarlanan alarm saati geldiðinde telefonunuz kapalý durumdaysa, telefon k
kendine açýlýr ve alarm çalmaya baþlar. Dur tuþuna basarsanýz, telefonu açm
isteyip istemediðiniz sorulur. Telefondan arama yapmak ve aramalarý cevap
için  Evet tuþuna, telefonu kapatmak içinse  tuþuna basýn.

Not: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve teh
neden olabileceði durumlarda Evet tuþuna basmayýn.
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■ Radyo (Menü 8)
Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açýk 
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olmalýdýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya 
etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu 
açmayýn.

Telefonunuzla radyo dinlemek için kulaklýklý mikrofon setini telefona baðlam
gerekir. Kulaklýðýn kablosu radyo anteni iþlevi gördüðünden, serbest bir þeki
durmasýna özen gösterin.

Radyo yayýn kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanýna ba
olduðunu unutmayýn.

1. Radyoyu açmak için Menü tuþuna basýp Radyo seçeneðini seçin. Ekranda
aþaðýdakiler görünür:

• Kanal konum numarasý ve radyo kanalýnýn adý.

• Radyo kanalýnýn frekansý.

2. Radyo ilk olarak etkinleþtirildiðinde telefon varsayýlan frekans olan 87,50
frekansýndaki FM kanalýný açar. Bundan sonra en son etkin olan kanalý aç

3. Daha önce radyo kanallarý kaydettiyseniz, dinlemek istediðiniz kanala 
ilerleyebilir veya kanala karþýlýk gelen 1 ile 10 arasýndaki sayý tuþuna bas
radyo kanalýný seçebilirsiniz. Kanal kaydetme hakkýndaki bilgiler için bkz
Radyoyu kullanma, sayfa: 54.

4. Radyo açýkken, radyoyu kapatmak için Seçenek tuþuna basýp Kapat seçe
seçin.
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Ýpucu: Radyoyu hýzlý bir þekilde kapatmak için  tuþunu basýlý tutun. 
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Radyo kanalý bulma
Radyo açýkken, otomatik kanal arama iþlemini baþlatmak için  veya 
tuþunu basýlý tutun. Arama iþlemi bir kanal bulunduðunda durur. Kanalý 
kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. Kanalýn adýný girin. Kanalý kaydetmek 
istediðiniz konumu seçin.

Ýpucu: Radyo kanalýný 1 - 9 arasýnda bir konuma hýzlý bir þekilde kayd
için ilgili numara tuþunu basýlý tutup, kanal adýný yazýn ve Tamam tu
basýn.

Radyoyu kullanma
Radyo açýkken, Seçenek tuþuna basýp aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin:

• Kapat, radyoyu kapatmanýzý saðlar.

• Kanalý kaydet, bulduðunuz radyo kanalýný kaydetmenizi saðlar, yukarýdak
Radyo kanalý bulma bölümüne bakýn. En fazla on radyo kanalý kaydedileb

• Oto. ayarlama. Yukarýya veya aþaðýya doðru kanal aramaya baþlamak içi
veya  tuþlarýna kýsa süreyle basýn. Kanal bulunduðunda, arama

durur; Tamam tuþuna basýn.

• Elle arama; kanal aramayý yukarýya veya aþaðýya hareket ettirmek için 
veya  tuþlarýna kýsa süreyle basýn.

• Frekans ayarla. Dinlemek istediðiniz radyo kanalýnýn frekansýný biliyorsan
frekansý (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasýnda) yazýp Tamam tuþuna basýn.
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• Kanalý  sil; seçeneði kaydedilmiþ bir kanalý silmek için kullanýlýr. Seçeneðe 
ilerleyin ve Tamam tuþuna basýn.
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• Yeni isim ver; kaydedilen kanal için yeni bir ad girin ve Tamam tuþuna ba

• Hoparlör (veya Kulaklýk), hoparlörden (veya kulaklýktan) radyo dinlemeni
saðlar. Kulaklýðý telefona baðlý býrakýn. Kulaklýk kablosu radyo anteni iþle
görür.

• Saatli radyo; radyonun geçerli radyo kanalýyla otomatik olarak açýlacaðý
ayarlamanýzý saðlar. Bu saat ayrýca Çalar saat menüsü altýndan da 
ayarlanabilir.

Radyo dinlerken gelen aramayý normal bir þekilde cevaplayabilir veya arama
yapabilirsiniz. Arama sýrasýnda radyonun sesi kapatýlýr. Görüþmeniz sona 
erdiðinde, radyonun sesi otomatik olarak açýlýr.

■ Hatýrlatmalar (Menü 9) 
Bu hafýza yardýmý sayesinde alarmlý kýsa metin notlarý 
kaydedebilirsiniz. Ayarlanan tarihe ve saate ulaþýldýðýnda 
alarm etkin kýlýnýr.

Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. Telsiz tel
kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði 
durumlarda telefonu açmayýn.

Ayarlanan tarih ve saate eriþildiðinde telefon kapalýysa alarm etkinleþtirilme

Hatýrlatmalar menüsünde þunlardan birini seçebilirsiniz:

• Yeni ekle; yeni hatýrlatma eklemenizi saðlar.
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• Tümüne bak, tüm hatýrlatmalarý gösterir. Notlarý  veya  tuþunu 
kullanarak tarayabilirsiniz. Aþaðýdakiler için Seçenek tuþuna basýn: Sil, 
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Düzenle, Gönder (notu uyumlu bir telefona, uyarýsýz halde, metin mesajý 
gönderir). Bu menü öðesi bir hatýrlatma kaydedinceye kadar kullanýlama

• Sil; notlarý teker teker veya hepsini ayný anda silmenizi saðlar. Bu menü ö
bir hatýrlatma kaydedinceye kadar kullanýlamaz.

• Alarm zil sesi; varsayýlan alarm zil sesini veya diðer zil seslerini seçmeniz
saðlar.

Hatýrlatma zamaný geldiðinde,  tuþuna basarak alarmý durdurabilirsini
 tuþuna basarsanýz, telefonun alarmý yaklaþýk on dakika içinde tekrar ç

■ Oyunlar (Menü 10) 
Telefonda çeþitli oyunlar vardýr ve her oyun kýsa bir yardým 
metniyle birlikte sunulur.

Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. Telsiz tel
kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði 
durumlarda telefonu açmayýn.

Ortak oyun ayarlarýný yapma
Ayarlar seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Ýstediðiniz ayara ilerleyin v
tuþuna basýn.

Sesleri, ýþýklarý ve titreþimi ayarlayabilirsiniz. Zil sesleri menüsündeki Uyarý t
kapalý olduðunda, Sesler iþlevi açýk olsa bile ses çalmayacaðýný; Titreþimle bi
iþlevi kapalý olduðunda Titreþim iþlevi açýk olsa bile telefonun titreþim 
vermeyeceðini unutmayýn.
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■ Ekstra (Menü 11)
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Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz 
açýk olmalýdýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþ
tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.

Hesaplamalar
Telefonda ayrýntýlý olmayan döviz kuru dönüþtürme iþlemleri için de 
kullanýlabilecek basit bir hesap makinesi bulunur. Bu menüye eriþmek için: 
Bekleme modundayken Menü tuþuna basýp Ekstra ve Hesaplamalar seçeneð
belirleyin. 

Not: Hesap makinesi, sýnýrlý hesaplama yeteneðine sahiptir, bu nedenle, öze
uzun bölme iþlemlerinde yuvarlama hatalarý meydana gelebilir. 

Hesaplama yapýlmasý
• Rakam eklemek için  ile  tuþlarýný, ondalýk ayracý eklemek için

tuþunu kullanýn. Son rakamý silmek için  tuþuna basýn. Ýþareti deðiþ
için, Seçenek’e basýn ve Ýþaret deðiþtir seçeneðini belirleyin.

• Ekranýn saðýndaki operatör çubuðundan istediðiniz operatörü seçmek için
ve  tuþlarýna basýn.

Ya da, "+" için bir kez, "-" için iki kez, "*" için üç kez ve "/" için dört kez 
tuþuna basýn.

• Sonucu almak için, Seçenek tuþuna basýn ve Eþittir’i seçin. Yeni bir hesap
için ekraný temizlemek amacýyla  tuþunu basýlý tutun.
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Para birimi dönüþtürme
1. Döviz kurunu ayarlamak için: Seçenek tuþuna basýn, Döviz kuru seçeneðinden 
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sonra Döviz kendi para biriminize çevrilir seçeneðini veya Kendi para birim
dövize çevrilir seçeneðini belirleyin, deðeri girip (ondalýk ayýrýcý için 
tuþuna basýn) Tamam tuþuna basýn.

2. Dönüþtürme iþlemini yapmak için: Dönüþtürülecek para birimi tutarýný g
Seçenek tuþuna basýp Kendi parana veya Dövize seçeneðini belirleyin.

Kronometre
Örneðin deðiþik sporlarda, süreleri ölçebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu menüye
eriþmek için bekleme modundayken Menü tuþuna basýp Ekstra ve Kronomet
seçeneðini belirleyin. 

Kronometreyi çalýþtýrmak için Baþla tuþuna ve çalýþmasýný durdurmak için D
tuþuna basýn.

Kronometre deðerini sýfýrlayarak daha sonra etkinleþtirildiðinde 0 deðerinde
baþlayarak saymasýný saðlamak için Seçenek tuþuna basýp Sýfýrla seçeneðin
belirleyin. Tersi durumda, izlemeye önceki zaman deðerinden baþlar. 
Kronometreden bekleme moduna geçmek için Çýk seçeneðini belirleyin.

Kronometreyi çalýþtýrmak bataryayý tüketir, bu nedenle isteðiniz dýþýnda ark
planda çalýþmasýna izin vermeyin.
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Geri sayým sayacý
Bu özelliði kullanarak bir kerelik bir alarm ayarlayabilirsiniz. Ýstediðiniz alarm 
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saatini girin ve Tamam tuþuna basýn. Bu alarm için bir not yazmayý seçebilir
Tamam tuþuna basarak not eklemeyebilirsiniz. Bu ayarlar yapýldýktan sonra
deðiþtir seçeneðini belirleyerek geçen süreyi deðiþtirmek için yeniden Geri s
sayacý menüsüne girebilir veya Sayacý durdur seçeneðini belirleyerek sayacý
durdurabilirsiniz.

Geri sayým iþlevi çalýþýrken, bekleme modunda  görüntülenir.

Alarm saati geldiðinde, telefon bir zil sesi çalar ve ekranda ilgili not yanýp sö
Alarmý durdurmak için NaviTM tuþu dýþýnda herhangi bir tuþa basýn. Telefon k
olduðunda bu alarm etkinleþtirilmez.

Besteleyici
Bu menü iþleviyle kendi zil seslerinizi oluþturabilirsiniz. 
Düzenlemek istediðiniz sesi seçin ve notalarý tuþlayýn. Örneðin, 
fa notasý için  tuþuna basýn. Notalarla tuþlar bu þekilde 
gösterildiði gibi eþleþtirilmiþtir.

 tuþu notanýn veya es iþaretinin süresini kýsaltýr (-),  
tuþu ise uzatýr (+).  tuþu es iþareti ekler.  tuþu oktavý 
ayarlar.  tuþu notayý inceltir (e ve b notalarý için kullanýlamaz).  ve
tuþlarý imleci sola veya saða hareket ettirir. Ýmlecin solundaki bir notayý vey
iþaretini silmek için  tuþuna basýn. Bir zil sesine en çok 50 nota girmeni
verilir.



60

■ SIM hizmetleri (Menü 12)
Bu menü yalnýzca, SIM kartýnýz ek hizmetler saðlýyorsa 

i ve 
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görüntülenir. Bu menünün adý ve içeriði kullanýlabilecek 
hizmetlere baðlýdýr.

Not: SIM hizmetlerinin kullanýmý hakkýnda, hizmeti alma, kullaným ücretler
ilgili bilgiler için SIM kartý satýcýnýza, örneðin þebeke operatörüne, hizmet 
saðlayýcýsýna ve diðer yetkili satýþ merkezlerine baþvurun.
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5. Batarya bilgisi
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■ Þarj Etme ve Boþaltma
Telefonunuz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr.

Yeni bir bataryanýn tam performansa ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve
boþaltmadan sonra saðlanýr.

Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Çalýþma sü
(konuþma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kýsa sürüyorsa, yeni bir batarya a
gerekir.

Yalnýzca telefon üreticisi tarafýndan onaylanan bataryalarý kullanýn ve bataryanýzý ya
üretici tarafýndan onaylanan þarj cihazýyla þarj edin. Kullanýlmadýðý sýrada þarj cihazýn
çekin. Bataryayý þarj cihazýna baðlý halde bir haftadan uzun tutmayýn, çünkü gereðind
fazla þarj etmek ömrünü kýsaltýr. Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ bir batarya b
zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr.

Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn.

Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokasý veya kale
bataryanýn + ve - uçlarýyla (bataryanýn arkasýndaki metal çubuklar) direkt baðlantýya
olduðunda, örneðin cebinizde veya cüzdanýnýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz, kaza
devre oluþabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya baðlanan nesneye hasar
verebilir.
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Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak 
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Bataryayý her zaman 15°C ila 25°C 
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iðer 
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arasýndaki sýcaklýklarda tutmaya çalýþýn. Sýcak veya soðuk bataryalý bir telefon, batary
komple þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya performansý, ö
donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn!

Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn (örneðin, geri dönüþüm). Bataryalarý, evin d
çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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Kullandýðýnýz ürün, yüksek teknoloji kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarýma sahip bir ü
ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü yer
getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacak

• Telefonu, telefon parçalarý ve aksesuarlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerle
tutun.

• Telefonu ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elek
devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalarý zarar 
görebilir.

• Sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya eritebilir.

• Telefonu soðuk yerlerde tutmayýn. Telefon normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, telefon
elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Telefonu açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi telefona zarar
verebilir.

• Telefonu düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, i
kartlarýna zarar verebilir.

• Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli dete
kullanmayýn.

• Telefonu boyamayýn. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde 
çalýþmasýný engelleyebilir.
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• Yalnýzca birlikte gelen anteni veya onaylanmýþ bir yedek anten kullanýn. Onaysýz 
antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarýna iliþkin 
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yönetmeliklere aykýrý olabilir.

Yukarýdaki öneriler, telefonunuza, bataryanýza, þarj cihazýnýza ve tüm aksesuarlarýnýz
biçimde uygulanmalýdýr. Bunlardan biri gerektiði gibi çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili se
götürün. Buradaki personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.
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Önemli Güvenlik Bilgileri
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■ Trafik Güvenliði
Motorlu araç kullanýrken cep telefonu kullanmayýn. Telefonu her zaman kabýnda tutu
telefonu yolcu koltuðuna veya çarpma veya ani durma anýnda yere düþebileceði bir y
koymayýn.

Unutmayýn, yol güvenliði her zaman önce gelir!

■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayý unutmayýn ve kullanýmýn yasa
olduðu veya etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde telefonunuzu kapayý

Telefonu yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn.

Telefon parçalarý manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve iþitme
kullanan kiþiler, kulaklarýnda iþitme cihazý varken telefonu kulaklarýna götürmemelid
Telefonu her zaman kabýnda tutun; kulaklýk metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kr
kartlarý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný telefonun yanýna koymayýn; depol
bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar
Modern elektronik aletlerin çoðu, radyo (RF) sinyallerine karþý korumalýdýr. Ancak, baz
elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çýkan RF sinyallerine karþý korumalý olmayabi

Kalp atýþý düzenleyicileri
Bu cihazlarýn imalatçýlarý, potansiyel bir etkileþimi engellemek için, elde tutulan telsi
telefonla düzenleyici arasýnda en az 20 cm uzaklýk bulundurulmasýný önermektedirler
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öneriler, Telsiz Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle 
de uyumludur. Kalp atýþý düzenleyicisi kullanan kiþiler:
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• Telefon açýkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm’den fazla bir uzaklýkta
tutmalýdýrlar;

• Telefonu göðüs cebinde taþýmamalýdýrlar;

• Etkileþim olasýlýðýný en aza indirgemek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulað
kullanmalýdýrlar;

• Etkileþim olduðundan þüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuz
hemen kapayýn.

Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital telsiz telefonlar bazý iþitme cihazlarýyla etkileþime neden olabilirler. Böyle
etkileþim olduðunda, servisinize danýþabilirsiniz.

Diðer týbbi cihazlar
Cep telefonlarý da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölç
korunmayan týbbi aletlerle etkileþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi aletin 
imalatçýsýna danýþarak, dýþtan gelen RF enerjisine karþý yeterli derecede korunup 
korunmadýklarýný sorun ve varsa diðer sorularýnýza da yanýt alýn. Saðlýk kuruluþlarýnda
uyarýlarý dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve
saðlýk kuruluþlarýnda, dýþtan gelen RF enerjisine duyarlý aletler kullanýlýyor olabilir.

Araçlar
RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya yetersizce k
elektronik sistemleri etkileyebilir (örneðin, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elek
ABS sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri). Aracýnýzla ilg
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olarak imalatçý veya temsilcisine danýþýn. Aracýnýza eklenen herhangi bir aletin imalatçýsýna 
da danýþmalýsýnýz.
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Uyarý Levhalarý
Telefonunuzu kapatmanýzý isteyen uyarý levhalarýnýn bulunduðu her yerde telefonunu
kapayýn.

■ Potansiyel patlayýcý madde bulunan ortamlar
Potansiyel olarak patlayýcý madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayýn v
iþaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kývýlcýmlar yaralanma, hatta ölümle 
sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna sebep olabilirler.

Kullanýcýlara, benzin istasyonundayken telefonlarýný kapatmalarý önerilir. Kullanýcýlar
yakýt depolarý (yakýt depolama ve daðýtým alanlarý), kimya fabrikalarý veya patlayýcý 
maddelerin bulunduðu ortamlarda radyo cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalara
etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayýcý madde bulunan alanlarda genellikle uyarý levhalarý bulunur, anca
levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kim
transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada
zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýk bulunan alanlar veya
aracýnýzýn motorunu durdurmanýz istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar
Yalnýzca uzman personel telefon bakým hizmeti verebilir ve telefonu araca monte ede
Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçers

Aracýnýzdaki telsiz telefon cihazýnýn doðru bir biçimde monte edilip edilmediðini ve do
biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin.
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Yanýcý sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri telefonla, parçalarýyla veya aksesuarlarýyla ayný 
yerde bulundurmayýn.
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Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle açýldýðý unutulmama
Monte edilmiþ veya taþýnabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastýðýnýn üst hizasýna 
hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi telsiz cihazý doðru olmayan
biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebil

Telefonunuzu uçakta kullanmanýz yasaktýr. Uçaða binmeden önce telefonunuzu kapa
Uçakta telsiz telefonlarýn kullanýlmasý uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli olabilir, te
telefon aðýný bozabilir ve yasadýþý olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askýya alýnmasýna, kaldýrýlmasýna veya
önlem alýnmasýna ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar
Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz v
þebekelerin yaný sýra kullanýcý tarafýndan programlanan fonksiyonlarý da kul
çalýþýr. Bu nedenle, her koþulda baðlantý garanti edilmez. Bundan dolayý, ön
iletiþim gereksinimleri (örneðin acil týbbi durumlar) için yalnýzca herhangi b
telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon aðlarýnda veya bazý þebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri 
kullanýmdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet saðlayýcýnýza d

Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýný denetleyin.

Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn telefona takýlý olmasýný gerektirebilir.

2. Ekraný temizlemek ve telefonu aramalar için hazýr hale getirmek amacýyla, 
gerektiði kadar basýn (örneðin, aramadan çýkmak, menüden çýkmak için, vb.). 
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3. Bulunduðunuz yerin acil telefon numarasýný tuþlayýn (ör. 112 veya baþka bir resmi acil 
numara). Acil numaralar bulunulan yere göre deðiþir.
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4.  tuþuna basýn.

Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanýz 
gerekebilir. Bu kýlavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluþunuza danýþýn.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduðunca doðru bir biçimde verin.
kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletiþim aracý olabileceðini unutmayýn; izin
verilmedikçe görüþmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)
BU TELEFON MODELÝ, RADYO DALGALARI ÝLE ETKÝLEÞÝM ÝÇÝN BELÝRLENEN GEREKSÝN
KARÞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý yönergeler (ICNIRP) tara
önerilen radyo frekansý ile etkileþim sýnýrlarýný aþmayacak þekilde tasarlanmýþ ve üret
Bu sýnýrlar, kapsamlý yönergelerin bir parçasý olup, çoðunluk için izin verilen RF enerji
düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, baðýmsýz bilimsel kuruluþlar tarafýndan bil
çalýþmalarýn periyodik ve eksiksiz deðerlendirmeleri ile geliþtirilmiþtir. Bu yönergeler, 
da saðlýk durumlarýna bakmaksýzýn tüm insanlarýn güvenliðini saðlamak üzere tasarla
kapsamlý güvenlik sýnýrlarýný içerir.

Mobil telefonlarýn etkileþim standardý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate
SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanýr. Uluslararasý yönergelerde belirtilen SAR sýný
W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarýnda, onaylý en yüksek güç düze
telefon aktarýmýyla, standart çalýþma konumlarý kullanýlarak kontrol edilir. SAR'ýn en 
onaylý güç düzeyinde belirlenmesine karþýn, telefonun gerçek SAR düzeyi iþlem sýrasýn
maksimum deðerin altýnda olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnýzca þebekeye eriþm
gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalýþacak þekilde 
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tasarlanmýþ olmasýdýr. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakýnsanýz, telefonunuz o 
kadar az güç harcar.
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Bu model telefonun kulakta kullanýmý test edilirken belirlenen en yüksek deðeri 0,86 
kg'dir. Çeþitli pozisyonlarda test edilen çeþitli telefonlarýn SAR düzeylerinde farklýlýkla
olabilmesine karþýn, hepsi RF etkileþimi için uluslararasý yönergelerin belirlediði 
gereksinimleri karþýlamaktadýr.

Bu ürün, kulaða doðru normal kullaným pozisyonunda kullanýldýðýnda veya vücuttan 
1,5 cm uzaklýkta tutulduðunda radyo frekansýna (RF) maruz kalma hakkýndaki yönerg
uygundur. Bir taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanýldýðýnda, söz 
donaným metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalýdýr.

*Mobil telefonlarýn SAR sýnýrý, ortalama olarak on gramýn üzerinde 2,0 watt/kilogram
kg). Bu yönergeler, kiþilere ek koruma saðlayacak ve ölçümlerde oluþabilecek deðiþikl
dikkate alacak þekilde belirlenen kapsamlý güvenlik sýnýrlarýný içerir. SAR deðerleri, ulu
raporlama gereksinimlerine ve þebeke bandýna baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir. Dið
bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altýnda bulabilir


