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Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun
tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol
güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.

UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.

YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.

PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı hatırlayın.

DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

ACİL ARAMALAR Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek
için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe
görüşmeyi bitirmeyin.

CİHAZINIZ HAKKINDA
Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM900, GSM1800, GSM1900 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla
bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Uyarı:  Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının
girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke Servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi
kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için
önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi
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ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları
olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz
konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, Multimedya msj., E-posta, Sohbet,
Durumum, Servisler, Senkronize et, Konumlama, Basarak konş., gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Paylaşılan hafıza
Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: Rehber, metin multimedya mesajları, Sohbet, ses etiketleri, SMS
dağıtım listeleri, görüntüler, zil sesleri, video klipler, ses klipleri, kamera, takvim, yapılacaklar, Java oyunları ve uygulamaları ve notlar
uygulaması. Bu tür özelliklerin kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Özelliklerden
bazılarına diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak, belirli miktarda hafıza ayrılmış olabilmesine karşın, bu duruma daha çok
özelliklerden herhangi birinin yoğun kullanımında rastlanabilir. Örneğin, bazı görüntülerin, Java uygulamalarının, vb. kaydedilmesi
paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve cep telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda,
işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.

G ü v e n l i ğ i n i z  i ç i n
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1. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma
Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi
almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1 — Telefonu, arka yüzü size bakacak tutun ve her iki yandan alt kapsülün girintilerine bastırın.
2 — Kapsülün alt bölümünü çekip çıkartın.

3 — Batarya bölmesi kapağını tutun ve hafifçe yukarı çekin.

4 — Bataryayı bölmesinden çıkartın.

5 — SIM kart yuvasının kapağını telefonun alt kısmına doğru, serbest kalıncaya kadar çekin.
6 — SIM kart yuvası kapağını kaldırarak açın.
7 — SIM kartı yuvasına yerleştirin. SIM kartın kesik köşesinin solda olduğundan ve altın renkli temas yüzeyinin aşağıya
baktığından emin olun.
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8 — SIM kart yuvası kapağını kapatın.
9 — SIM kart yuvasının kapağını telefonun üst kısmına doğru, yerine yerleşinceye kadar itin.
10 — Bataryayı temas noktaları telefondaki altın renkli temas noktalarıyla aynı hizaya gelecek konumda tutun. Bataryayı,
önce temas noktasının bulunduğu uç taraf olmak üzere yerleştirin.
11 — Batarya bölmesi kapağını kapatın.

12 — Telefonu, alt kapsülü yerine yerleşene kadar itip alt kapsüle yerleştirin.

Bataryayı şarj etme
Uyarı: 
Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve
donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri
geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12, ACP-7, ACP-8 ve AC-1
bataryalarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
1. Telefonun alt tarafındaki kapağı açın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt tarafındaki sokete takın.
3. Şarj cihazının fişini elektrik prizine takın.
Ekrandaki batarya göstergesi şarj süresince ilerler. Telefon açıksa, ekranda kısa bir
süre için Şarj oluyor metni görüntülenir. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj
göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika
geçmesi gerekebilir.
Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.
Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

Telefonu açma ve kapatma

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.
Not: 
Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene
dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın
gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken
antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten
performansı ve batarya ömrü sağlar.

Telefonu başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi, anteni yukarı doğru ve omzunuzun üzerinde
tutun.

B a ş l a r k e n
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Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Telefonda, SIM kart doğru takılmış olduğu halde SIM kartı takın mesajı veya SIM kart desteklen- miyor
mesajı görüntülenirse servis sağlayıcınıza başvurun.
Telefon PIN kodunun veya bir güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve Tamam tuşuna basın.

Tuşlar ve konektörler

1 — El feneri. El fenerini yakmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
2 — Telefonu açıp kapatmaya yarayan açma/kapatma tuşu.
3 — Pusulayı kullanırken telefonu tam yatay düzlemde tutmanızı sağlayan su terazisi.
4 — Telefon kulaklığının, hoparlörün veya telefona takılan kulaklıklı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamaya yarayan ses
seviyesi tuşları.
5 — Bas konuş tuşu
6 — Sol seçim tuşu, orta seçim tuşu ve sağ seçim tuşu. Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici
metinlere bağlıdır.
7 — Örneğin menü seçeneklerine ilerlemenizi veya metin yazarken imlecin yerini değiştirmenizi sağlayan dört yönlü
kaydırma tuşu.
8 — Telefon numaralarını çevirmek veya gelen aramayı cevaplamak için kullanılan ara tuşu .
9 — Aramayı bitirmek veya bir işlevden çıkmak için kullanılan bitir tuşu .
10 — Sayı ve harfleri girmenizi sağlayan  -  arasındaki tuşlar.

 ve  tuşları çeşitli işlevlerde farklı amaçlarla kullanılır.

1 — Şarj cihazı konektörü
2 — Pop-Port™ konektörü örneğin kulaklıklı mikrofon setini ve veri kablosunu takmak için kullanılır.
3 — Kamera objektifi
4 — Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

B a ş l a r k e n
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Bekleme modundaki temel göstergeler
   Bir veya birkaç kısa mesaj veya resimli mesaj alındı.

 veya    Telefonunuz sohbet servisine bağlı ve uygunluk durumu çevrimiçi veya çevrimdışı.

   Sohbet servisine bağlıyken bir veya daha fazla sohbet mesajı alındı.

   Tuş takımı kilitli.

  Gelen arama bildirimiKapalı olarak ayarlandığında veya Şunu bildir ayarı altındaki arayan gruplarından hiçbiri uyarı
verecek şekilde ayarlanmadığında ve Mesaj bildirim sesiKapalı olarak ayarlandığında telefon gelen aramayı veya kısa mesajı
bildirmek üzere çalmaz.

   Çalar saat Açık olarak ayarlı.

   Geri sayım sayacı çalışıyor.

   Kronometre çalışıyor.

  Sürekli bağlantı GPRS bağlantı modu seçili ve (E)GPRS servisi kullanılabilir. GPRS ile EGPRS göstergesinin aynıdır.

   (E)GPRS bağlantısı kurulmuştur.

   (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alındı, örneğin, (E)GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında etkin durumda bir arama var.

   Kızılötesi bağlantı etkin durumda olduğu sürece bu simge görüntülenir.

   İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı gösterilir.

   Gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır.

   Hoparlör etkin durumda veya müzik standı telefona bağlı.

   Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.

, ,    Telefona kulaklıklı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık seti bağlı.

   Zamanlı tercih seçili.

 veya   Bas konuş bağlantısı etkindir veya askıya alınmıştır.

Giriş kodları

Güvenlik kodu
Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345’tir. Kodu
değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Telefonun kodu sorup sormamasını
sağlayabilirsiniz. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42..
Güvenlik kodunu beş kez üst üste yanlış girerseniz, telefon sonradan girilen kodları dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu
yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), modül PIN kodu ve imza PIN kodu
• PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte

verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42.
• PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevlere erişmek için gereklidir.
• Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir.Bkz. Güvenlik modülü sayfa 61. SIM kartta

güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
• İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. Dijital imzalar sayfa 62. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN

kodu SIM kartla birlikte verilir.
PIN kodunu üç kez üst üste yanlış girerseniz, telefonda örneğin PIN kilitlendi veya PIN kodu kilitlendi PIN kodu kilitlendi
mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)
PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu
değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)
Kısıtlama şifresi Arama kısıtlama servisi işlevi kullanılırken gereklidir. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42. Şifreyi servis
sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

B a ş l a r k e n
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M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)
M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. M-cüzdan kodunu üç kez yanlış girerseniz, m-cüzdan
uygulaması 5 dakika süreyle kilitlenir. Daha sonra kodu üç kez daha yanlış girdiğinizde, uygulamanın kilitli kaldığı süre iki
katına çıkar. Bkz. M-cüzdan sayfa 52.

Kapsülü ve tuş altlığını değiştirme
Not: 
Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin.
Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak
saklayın ve kullanın.

1 — Telefonu, arka yüzü size bakacak tutun ve her iki yandan alt kapsülün girintilerine bastırın. Kapsülün alt bölümünü çekip
çıkartın.
2 — Üst kapsülü çıkartmak için yukarı doğru çekin.

3 — Tuş altlığını alt kapsülden çıkartmak için altlığı aşağı doğru itin ve kapsülden çekip çıkartın.
4 — Yeni tuş altlığını alt kapsüle itip bastırarak yerleştirin.

5 — Üst kapsülü telefona takın.
6 — Alt kapsülü üst kapsülle birleşip tık sesi çıkana kadar itin.

Taşıma kayışını telefona bağlama

1 — Elastik bandı kılıfa bağlayın.
2 — Kılıfın ucundaki pimleri telefonun alt kenarındaki deliklere geçirin.

B a ş l a r k e n
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3 — Kılıfın diğer ucundaki pimi telefonun üst kenarındaki deliğe geçirin.
4 — Elastik bandı, örneğin, bileğinizin etrafına sarın ve bandı kılıfa bağlayın.
5 — Kancayı elastik bant üzerindeki halkaya takın. Kancada büyüteç ve düdük bulunur.

B a ş l a r k e n

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 12



2. Telefonunuz

Bekleme modu
Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1 — Cep telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu
gösterir.
2 — Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3 — Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4 — Bekleme modundayken sol seçim tuşu , Git tuşudur. Tuşu, sık kullandığınız işlevlere kısayol olarak kullanabilirsiniz.
Kişisel kısayol listenizdeki işlevlerin listesini görmek için, Git tuşuna basın. Bir işlevi etkinleştirmek için, işlevin üzerine gidip
Seç tuşuna basın.
Kısayol listesine daha fazla işlev eklemek için, Seçenek tuşuna basıp Seçenekleri belirle seçeneğini belirleyin; kullanılabilir
işlevlerin listesi gösterilir. İşleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için İşaretle tuşuna basın. Listeden
bir işlev kaldırmak için, Kaldır tuşuna basın.
Kısayol listesindeki işlevleri düzenlemek için, Seçenek tuşuna basıp Düzenle seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz işleve
ilerleyin, Taşı tuşuna basın ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.
Kısayol listesinde işlev yoksa, işlev eklemek için Ekle tuşuna basın.
5 — Bekleme modundayken orta seçim tuşu , Menü tuşudur.
6 — Bekleme modundayken sağ seçim tuşu , Rehber menüsüne erişmek için kullanılan Rehber, operatörün giriş
sayfasına erişmek için kullanılan operatöre özel bir tuş veya Sağ seçim tuşu menüsünde seçtiğiniz özel bir işlev olabilir. Bkz.
Kişisel kısayollar sayfa 39.
Duvar kağıdı ve ekran koruyucular
• Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi (duvar kağıdı) görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Bekleme modunda belirli bir süre telefonun hiçbir işlevi kullanılmazsa, telefon, ekran koruyucusu olarak dijital saati

otomatik olarak etkinleştirir. Saat ayarlanmazsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın.

Bekleme modundaki bazı yararlı kısayollar
• Aranan numaralar listesine erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı

aramak için  tuşuna basın.
• Telesekreterinizi aramak için  tuşunu basılı tutun.
• Bir tarama servisine bağlanmak için  tuşunu basılı tutun.
• Bas konuş özelliğini açmak için Grup listesi,  tuşuna basın.
• Kartvizit bulmak için  tuşuna basın.
• Bir metin mesajı yazmaya başlamak için  tuşuna basın.
• Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümünde açmak için  tuşuna basın. Kamera modunu, örneğin videoya, hızlı

bir şekilde değiştirmek için,  veya  tuşunu basılı tutun.

Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)
Tuş kilidi, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımınızı devre dışı bırakır.
Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını
girip  tuşuna basın.
• Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek için 1,5 saniye içindeMenü ve  tuşlarına basın.
• Bekleme modundayken tuş takımı kilidini açmak için 1,5 saniye içindeTuş aç ve  tuşlarına basın.
• Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal

şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak yeniden kilitlenir. Tuş takımı
otomatik olarak kilitlenecek şekilde veya kilidin açılması için kod gerektirecek şekilde ayar yapabilirsiniz.
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Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi
MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için telefonunuzda doğru ayarların olması gerekir. Ayarları doğrudan bir
şebeke (OTA) mesajı olarak alırsanız yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanılabilirliği
hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.
GPRS, multimedya mesajları, senkronizasyon, durum göstergeli sohbet, bas konuş bağlantısı ve tarayıcı için bağlantı
ayarlarını alabilirsiniz. Bağlantı ayarlarını şebeke mesajı olarak aldığınızda ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip
etkinleştirilmediğinde, Bağlantı ayarları alındı mesajı görüntülenir.
• Alınan ayarları kaydetmek için Seçenek tuşuna basıp Kaydet seçeneğini belirleyin. Ekranda Ayarların PIN'ini girin: metni

görüntülenirse, ayarlarla ilgili PIN kodunu girin. PIN kodunu edinmek için, ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun.
Henüz kaydedilen bir ayar yoksa, bu ayarlar ilk boş bağlantı ayar grubunun altına kaydedilip otomatik olarak etkinleştirilir.

• Ana sayfayı ve alınan ayarları kullanan uygulamayı görüntülemek için Seçenek tuşuna basıp Göster seçeneğini belirleyin.
Ayarları kaydetmek için Kaydet tuşuna basın. Kaydedilen ayarları görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.

• Alınan ayarları silmek için Seçenek tuşuna basıp Sil seçeneğini belirleyin.
Ayarları etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Bir servise bağlanma sayfa 59.
Telefondan bir bağlantı ayarları grubunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#335738# (harf olarak *#delset# ) tuşlayın
silmek istediğiniz bir bağlantı grubu seçip Sil tuşuna basın. Ardından, yaptığınız seçimi onayladığınızda telefon bekleme
moduna döner.

T e l e f o n u n u z
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3. Arama işlevleri

Arama yapma
1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için Sil tuşuna basın.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçer) için  tuşuna
iki kez basın ve sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.
• Rehber’i kullanarak arama yapma - Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulun ve numarayı aramak

için  tuşuna basın.
• Telesekreterinizi arama - Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın. Telefon

telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip Tamam tuşuna basın.

Hızlı arama
Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası
atamanız gerekir. Bkz. Rehber sayfa 32.
Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
VEYA
Hızlı arama açık olarak ayarlanmışsa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Hızlı arama işlevini açabilir
veya kapatabilirsiniz. Bkz. Arama ayarları sayfa 40.

Bir aramayı cevaplama veya reddetme
• Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
• Gelen bir aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

İpucu:  Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) Meşgulse aktar işlevi etkinse, reddedilen
arama da aktarılır. Bkz. Arama ayarları sayfa 40.

• Aramayı cevaplamak yerine çalan zil sesini susturmak için Sessiz veya Seçenek tuşuna basın. Ardından, aramayı
cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Telefona, kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, kulaklık
tuşuna basarak aramayı cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya Özel numara ya da Arama yazısını görüntülediğini
unutmayın. Telefon numarasının son yedi basamağı Rehber menüsünde kayıtlı bir numarayla aynı olan biri sizi aradığında
bu bilgiler doğru görüntülenmeyebilir.
Arama bekletme
1. Bir arama sırasında beklemedeki bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Arama bekletme servisi işlevini açıp kapatabilirsiniz. Bkz. Arama ayarları

sayfa 40.

Arama sırasındaki seçenekler
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliği hakkında bilgi
almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Arama sırasında aşağıdaki seçenekleri belirlemek için Seçenek tuşuna basın:
Sustur veyaSesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü, Beklet veya Devam, Tuşları kilitle, Kaydet, Yeni arama (şebeke
servisi), Cevapla ve Reddet.
Arama sırasında kullanılabilecek diğer seçenekler şunlardır:
• Konferans — seçeneği en fazla beş kişinin katılımıyla bir konferans görüşmesi yapmak için (şebeke servisi) kullanılır.

Görüşme sırasında yeni bir katılımcıyı arayın (Yeni arama). İlk arama beklemeye alınır. Yeni aramaya cevap aldığınızda, ilk
katılımcıyı konferansa dahil etmek için Konferans seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak
için Özel arama seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı seçin. Konferans görüşmesine geri dönmek için Konferans seçeneğini
belirleyin.

• Otomatik ses açık veya Oto ses kapalı — seçeneği otomatik ses kontrolünü açık veya kapalı olarak ayarlama olanağı verir..
Bkz. Arama ayarları sayfa 40.

• DTMF gönder — seçeneği şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF ses dizeleri göndermenizi sağlar. DTMF sistemi
tüm tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF dizesini tuşlayın veya Rehber'den bularak DTMF tuşuna basın. w bekletme
karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuşuna art arda basarak girebileceğinizi unutmayın.

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 15



• Değiştir — seçeneği etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar (şebeke servisi). 
• Bağla — seçeneği beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamak ve  tuşuna basarak kendi bağlantınızı kesmek için

kullanılır (şebeke servisi).
• Hoparlör — seçeneği görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanma olanağı sağlar. Ses çok yüksek

olabileceğinden hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. To activate or deactivate the loudspeaker, select
Hoparlör or Ahize, or press Hoparl. or Normal. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz
kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

A r a m a  i ş l e v l e r i
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4. Menü işlevleri

Menüyü kullanma
Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım
metinleriyle birlikte verilmektedir.
1. Yardım metnini görüntülemek istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.
2. Yardım metninden çıkmak için Geri tuşuna basın. Bkz. Telefon ayarları sayfa 41.
Bir menü işlevine seçenekler arasında ilerleyerek erişme
1. Menüye erişmek için Menü tuşuna basın.
2. Menü listesinde ilerlemek için  veya  tuşunu veya tablo menü görünümü seçilmişse kaydırma tuşlarından

herhangi birini kullanın. Bkz. Ekran ayarları sayfa 38. Örneğin Ayarlar seçeneğini belirleyip Seç tuşuna basabilirsiniz.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin, Arama ayarları.
4. Seçilen menünün de alt menüleri varsa 3. adımı yineleyin.
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuşuna basın, menüden çıkmak için Çık tuşuna basın.
Kısayol kullanma
Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve ilgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına
erişilebilir.
1. Menüye erişmek için Menü tuşuna basın. Erişmek istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını 2 saniye içinde tuşlayın.
2. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuşuna basın, menüden çıkmak için Çık tuşuna basın.
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Menü listesi
1. Mesajlar

1. Metin mesajları

2. Multimedya msj.

3. E-posta

4. Sohbet

5. Sesli mesajlar

6. Bilgi mesajları

7. Mesaj ayarları

8. Servis komutları

2. Rehber

1. Bul

2. Kartvizit ekle

3. Sil

4. Durumum

5. Abone isimleri

6. Kopyala

7. Ayarlar

8. Hızlı aramalar

9. Ses etiketleri

10. Bilgi numaraları

11. Servis numaraları

12. Kendi numaralarım

13. Arayan grupları

3. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar

2. Gelen aramalar

3. Aranan numaralar

4. Son arama listelerini sil

5. Arama süresi

6. GPRS veri sayacı

7. GPRS bağlantısı zaman sayacı

8. Konumlama

4. Ayarlar

1. Tercihler

2. Zil sesi ayarları

3. Ekran ayarları

4. Saat ve tarih ayarları

5. Kişisel kısayollar

6. Bağlantı

7. Arama ayarları

8. Telefon ayarları

9. Sohbet ve durum ayarları

10. Donanım ayarları

11. Güvenlik ayarları

12. Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Galeri

6. Medya

1. Kamera

2. Radyo

3. Ses kaydedici

7. Basarak konş.

1. BK'yi aç

2. Geri ara. gelen ku.

3. Grup listesi

4. Rehber listesi

5. Grup ekle

6. Ayarlar

7. Servisler

8. Ajanda

1. Çalar saat

2. Takvim

3. Yapılacaklar

4. Notlar

5. Senkronize et

6. M-cüzdan

9. Uygulamalar

1. Oyunlar

2. Koleksiyon

3. Ekstra

1. Hesaplamalar

2. Pusula

3. Geri sayım sayacı

4. Kronometre

5. Ses ölçer

6. Termometre

10. Servisler

1. Ana sayfa

2. Yer imleri

3. İndirme bağl.

4. Servis gelen kutu.

5. Ayarlar

6. Adrese git

7. Önbelleği boşalt

11. SIM hizmetleri
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5. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, metni normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak girebilirsiniz.

Metin yazarken ekranın sol üst köşesinde akıllı metin girişini belirten  simgesi ve normal metin girişini belirten 
simgesi görünür. Metin giriş göstergesinin yanında büyük küçük harfi belirten ,  veya  simgesi görüntülenir.
Büyük küçük harf değişikliği yapmak için  tuşuna basın.  sayı modunu belirtir. Harf modundan sayı moduna geçmek
için  tuşunu basılı tutun ve Sayı modu seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini açıp kapatma
Harf modunda metin yazarken Seçenek tuşuna basın. Yazdığınız dil için kullanılabilirse akıllı metin girişini etkinleştirmek
için Sözlük açık seçeneğini ya da normal metin girişine dönmek için Sözlük kapalı seçeneğini belirleyin.

İpucu: Harf modunda metin yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için 
tuşuna iki kez basın veya Seçenek tuşunu basılı tutun.

Yazma dilini seçme
Harf modunda metin yazarken Seçenek tuşuna basın veya  tuşunu basılı tutun. Metin yazma dilini geçici olarak
değiştirmek için Yazma dili seçeneğini belirleyin.
Metin yazma için ayrı ekranda görüntülenen metinler için ayrı bir dil belirlemek için bkz: Bkz. Telefon ayarları sayfa 41., Dil
ayarları

Akıllı metin girişini kullanma
Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel alır. Bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.
1. -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük,

tuşlara her bastığınızda değişir.
Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: Bkz. Yazı yazma için ipuçları sayfa 19.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa  ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak
onaylayın. İmleci hareket ettirmek için kaydırma tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, art arda  tuşuna basın veya Seçenek tuşuna basıp Uygun kayıtlar seçeneğini belirleyin.
İstediğiniz sözcük görüntülendiğinde, sözcüğü onaylayın.
Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir.
Sözcüğü sözlüğe eklemek için, Harfle tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve Kaydet tuşuna basın.
Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcükleri yazma
1. Sözcüğün ilk bölümünü girin ve onaylamak için  tuşuna basın.
2. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

Normal metin girişini kullanma
 -  arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında

bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler metin yazma için seçilen dile bağlıdır.
Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
• Yazacağınız bir sonraki harf yazdığınız son harfle aynı tuşta bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya kaydırma

tuşlarından birine basın ve harfi girin.
• En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.
Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: Bkz. Yazı yazma için ipuçları sayfa 19.

Yazı yazma için ipuçları
Metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:
• Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
• İmleci sola, sağa, yukarıya veya aşağıya taşımak için , ,  veya  kaydırma tuşuna basın.
• İmlecin solundaki bir karakteri silmek için Sil tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için Sil tuşunu basılı tutun.

Tüm karakterleri birden silmek için (yalnızca mesaj yazarken) Seçenek tuşuna basıp Metni sil seçeneğini belirleyin.
• Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için Seçenek tuşuna basıp Kelime girin seçeneğini belirleyin. Normal

metin girişini kullanarak sözcük eklemek için Kaydet tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.
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• Normal metin girişini kullanırken özel bir karakter girmek için  tuşuna basın. Akıllı metin girişini kullanırken, 
tuşunu basılı tutun veya Seçenek tuşuna basıp Simge girin seçeneğini belirleyin. Surat eklemek için Seçenek tuşuna
basıp Surat ekle seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullandığınızda surat eklemek için  tuşuna iki kez basın.
Akıllı metin girişini kullanırken özel karakterler için  tuşunu basılı tutun ve suratlar için bir kez daha basın. Bir
karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri Kullan tuşuna basarak seçin. Ayrıca , ,

 veya  tuşlarına basarak karaktere ilerleyebilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.
Metin mesajı yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
• Harf modundayken bir numara eklemek için Seçenek tuşuna basın, Numara ekle seçeneğini belirleyin telefon numarasını

girin veya Rehber'de bulup Tamam tuşuna basın.
• Rehber'den bir isim eklemek için Seçenek tuşuna basıp Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin. İsme iliştirilmiş bir telefon

numarası veya metin öğesi eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve Ayrıntılara bak seçeneğini belirleyin.

M e t i n  y a z m a
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6. Mesajlar

Not:  Mesaj gönderilirken cihazınız Mesaj gönderildi yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda
programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın
istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis
sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar
Birkaç normal kısa mesajdan oluşan (şebeke servisi) ve resim içerebilen çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz.
Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya
daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.
Gezinme çubuğunda 160 karakterden itibaren geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki
mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.
ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

Kısa mesaj yazma ve gönderme
Not: 
Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Mesaj oluştur seçeneklerini belirleyin.
İpucu: Kısa mesaj yazma işlevini hızla başlatmak için bekleme modunda  tuşuna basın.

2. Mesajınızı yazıp Gönder veya  tuşuna basın.
3. Alıcının telefon numarasını girin veya Bul tuşuna basarak numarayı Rehber'den bulup Tamam tuşuna basın.

Gönderme seçenekleri
Seçenek tuşuna basıp önce Gönd. seçenekleri'ni, ardından aşağıdaki mesaj gönderme seçeneklerinden birini belirleyin:
• Çok kişiye gönder — seçeneği mesajı birden çok kişiye göndermek için kullanılır. Mesaj her alıcıya ayrı ayrı gönderilir ve tek

bir mesaj göndermekten daha pahalıya mal olabilir.
• Listeye gönder — seçeneği mesajınızı önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine göndermek için kullanılır. Mesaj her

alıcıya ayrı ayrı gönderilir ve tek bir mesaj göndermekten daha pahalıya mal olabilir.
• Mesaj tercihi — seçeneği önceden tanımlanmış bir mesaj tercihini kullanarak mesaj göndermek için kullanılır.

SMS e-posta oluşturma
Kısa mesajları (SMS) kullanarak e-posta mesajı gönderebilirsiniz (şebeke servisi).
Kısa mesaj kullanarak e-posta yazmak ve göndermek için önce, e-posta göndermek için gereken ayarları kaydetmeniz
gerekir. Servisin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza veya şebeke
operatörünüze başvurun.
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → SMS e-posta oluşt. seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi Rehber’den bulun.
3. E-posta mesajı için bir konu girin ve mesajı yazın. İzin verilen toplam karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde

görüntülenir. İsterseniz mesaja metin şablonları da ekleyebilirsiniz.
4. E-posta mesajını göndermek için Gönder tuşuna basın.

SMS kullanarak okuma ve cevaplama
Bir mesaj veya e-posta mesajı aldığınızda ekranda  simgesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının
dolduğunu gösterir. Gelen kutusu klasöründeki eski mesajları silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için Göster tuşuna veya mesajı daha sonra görüntülemek için Çık tuşuna basın.
Mesajı daha sonra okumak için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Gelen kutusu seçeneklerini belirleyin.
Birden çok mesaj alındıysa okumak istediğiniz mesajı seçin.  okunmamış mesajı belirtir.

2. Mesajı okurken Seçenek tuşuna basın. Mesajı silme, iletme, kısa mesaj veya e-posta mesajı olarak düzenleme, başka bir
klasöre taşıma veya mesaj ayrıntılarını alma seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Telefonunuza hatırlatma notu
olarak mesajın başından metin kopyalayabilirsiniz.

3. Mesajı cevaplamak için Cevapla tuşuna basın. Bir e-posta mesajını cevaplarken, önce e-posta adresini ve konuyu
onaylayın veya düzenleyin ardından cevap mesajınızı yazın.
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4. Görüntülenen numaraya göndermek için Gönder ve Tamam tuşlarına basın.

Kısa mesaj klasörleri
Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları seçeneklerini belirleyin.
• Şablonlar klasöründe mesajlara ekleyebileceğiniz metin ve resim şablonları bulunur.
• Gelen kutusu alınan kısa mesajları ve e-posta mesajlarını içerir.
• Gönderilmiş öğeler gönderilmiş mesajları içerir.
• Kayıtlı öğeler ve Klasörlerim klasörleri mesajları düzenlemek için kullanılır. Klasörlerim seçeneğini kullanarak yeni klasörlelr

ekleyebilirsiniz.

Dağıtım listeleri
Sık mesaj gönderdiğiniz sabit bir alıcı grubu için bir dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.

Dağıtım listesi oluşturma
Dağıtım listesine eklemek istediğiniz kartvizitlerin hem telefon hem de SIM kart hafızasına kaydedilmiş olduğundan emin
olun.
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Dağıtım listeleri seçeneklerini belirleyin.
2. Liste kaydetmediyseniz bir liste oluşturmak için Ekle tuşuna basın.

Ya da, Seçenek tuşuna basıp Liste ekle seçeneğini belirleyin.
3. Listenin ismini girin ve Tamam tuşuna basın.
4. Listeye bir isim eklemek için Göster ve Ekle tuşlarına basın. Dağıtım listesine eklenecek kartviziti seçin.
5. Daha fazla kartvizit eklemek için Ekle tuşuna basın.

Dağıtım listesi seçenekleri
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Dağıtım listeleri seçeneklerini belirleyin.
2. Birden fazla liste varsa, istediğiniz listeye ilerleyin, bir liste varsa devam edin.
3. Seçenek tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

• Liste ekle — yeni bir liste ekler.
• Listeye ad ver — listeyi yeniden adlandırır.
• Listeyi boşalt — listenin içindekileri siler.
• Listeyi sil — listeyi siler.

Mesaj sayacı
Gönderdiğiniz ve aldığınız mesaj sayısını görüntülemek için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Mesaj sayacı
seçeneklerini ve Gönderilmiş mesajlar veya Alınmış mesajlar seçeneğini belirleyin. Sayaçları sıfırlamak için Sayaçları sıfırla
seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajları silme
• Kısa mesajları silmek için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Metin mesajları → Mesajları sil seçeneklerini belirleyin.
• Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip işlemi onaylamak için Evet

tuşuna basın.

Multimedya mesajları
Not: 
Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir
ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajlaşma bir şebeke servisidir. Bir multimedya mesaj, metin, ses, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit veya
bir video klip içerebilir. Mesajın boyutu 100 kilobayttan büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya
mesajı görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresinin yer aldığı kısa mesajlara izin vermektedir.
Telefon, resimlerin ölçeğini ekran alanına sığdırmak için küçültür.
Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekleyebilir:
• Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG
• Ses: Ölçeklenebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri
• Video klip: 3GP biçimi (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit profil)
Telefonun bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebileceğini unutmayın. Desteklenmeyen öğeler içeren bir mesaj
alırsanız, mesaj söz konusu öğe yerine dosya adını ve Nesne biçimi desteklenmiyor yazısını görüntüler.

M e s a j l a r
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Bir arama, oyun, Java uygulaması veya etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajı alamazsınız. Multimedya
mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilememe olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde
yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme
Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.
Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Multimedya mesajlaşma ayarlarını siz yapabilirsiniz. Bkz. Multimedya mesaj ayarları sayfa 29.
Telif hakkı korumaları bazı görüntüleri, zil seslerini ve başka içerikleri kopyalamanıza, değiştirmenize, aktarmanıza ve
iletmenize izin vermeyebilir.
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme:
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Multimedya msj. → Mesaj oluştur seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz. Metin yazma sayfa 19.
3. Mesaja bir öğe eklemek için Seçenek tuşuna basın.

• Mesaja bir dosya eklemek için Seçenek tuşuna basıp Ekle seçeneğini ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Seçeneği
vurgulandığı durumda belirleyebilirsiniz. Galeri altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz
dosyaya ilerleyin, Seçenek tuşuna basın ve Ekle seçeneğini belirleyin. Dosya adı mesajda göründüğünde dosya
eklenmiştir.

• Telefon birkaç slayt içeren multimedya mesajlarını destekler. Her bir slaytta metin, bir resim, bir takvim notu, bir
kartvizit ve ses klibi bulunabilir. Mesaja bir slayt eklemek için Seçenek tuşuna basıp Ekle → Slayt seçeneklerini
belirleyin. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı Seçenek tuşuna basıp Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt
listesi seçeneğini belirleyerek açabilirsiniz. Slaytlar arasına geçiş süresi eklemek için Slayt süresi seçeneğini belirleyin.
Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına eklemek için Metin üstte veya Metin altta seçeneğini belirleyin.

• Rehber'den isim veya telefon numarası eklemek için Seçenek tuşuna basıp Diğer seçenekler → Kartvizit ekle
seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin ve Seç tuşuna basın. Telefon numarası eklemek için Seçenek tuşuna
basıp Diğer seçenekler → Numara ekle seçeneklerini belirleyin. Numarayı girin veya Rehber’den bularak Tamam
tuşuna basın.

4. Mesajı göndermeden önce son biçimiyle görmek için Seçenek tuşuna basıp Önizleme seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için Gönder veya  tuşuna basın, ya da Seçenek tuşuna basıp E-postaya gönder veya Çok kişiye

gönder seçeneğini belirleyin.
6. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da Rehber’den bulun. Tamam tuşuna bastığınızda mesaj,

gönderilmek üzere Giden kutusu klasörüne taşınır.
Multimedya mesajlarını göndermenin kısa mesaj göndermekten daha uzun sürdüğünü unutmayın.

Multimedya mesajı gönderilirken  animasyonlu göstergesi görüntülenir ve bu sırada telefonun diğer işlevlerinin
kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemelerin
başarısız olması durumunda mesaj Giden kutusu klasöründe kalır. Mesajı daha sonra yeniden gönderebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı Evet olarak yapılmışsa gönderilen mesaj Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydedilir. Bkz.
Multimedya mesaj ayarları sayfa 29. Mesajın gönderilmiş olmasının, mesajın istenen hedefe ulaştığını göstermediğini
unutmayın.

Multimedya mesajını okuma ve cevaplama
Önemli: 
Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC’niz için başka şekillerde zararlı olabilir.
Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Telefona bir multimedya mesajı ulaştığında animasyonlu  göstergesi ve Multimedya mesajı alındı görüntülenir.

Yanıp sönen  göstergesi multimedya mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Bkz. Multimedya mesajları hafızası dolu sayfa
24.

1. Gelen bir multimedya mesajını okumak için, mesajı görüntülemek üzere Göster tuşuna veya mesajı daha sonra
görüntülemek üzere Çık tuşuna basın.
Mesajı okumak için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Multimedya msj. → Gelen kutusu seçeneklerini belirleyin. Mesaj
listesinde okunmamış mesaj  simgesiyle gösterilir. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve Seç tuşuna basın.

2. Orta seçim tuşunun işlevi, o anda görüntülenen mesaj ekinin niteliğine göre değişir.
• Mesajı cevaplamak için Cevapla tuşuna basın.
• Mesajda bir sunum bulunuyor, mesajın tamamını görüntülemek için Oynat tuşuna basın. Ya da, mesaja eklenmiş bir

ses klibini dinlemek veya video klibi izlemek içinOynat tuşuna basın. Bir görüntüyü yakınlaştırmak için Yakınlaş.
tuşuna basın. Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için Göster tuşuna basın.
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3. Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden bazılarını kullanabilirsiniz:
• Sunumu oynat — Mesaja eklenen sunumu görüntülemek için.
• Metni göster — Mesajı görüntülemek için.
• Görüntüyü aç, Ses klibini aç veya Video klibini aç — İlgili dosyayı açmak için. Seçenek tuşuna bastığınızda, örneğin,

dosyayı Galeri klasörüne kaydedebilirsiniz.
• Takvim notu aç veya Elek. kartviziti aç — Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için.
• Görüntüyü kaydet, Ses klibini kaydet veya Video klibi kaydet — Galeri klasöründeki ilgili dosyayı açmak için.
• Ayrıntılar — Eklenmiş dosyanın bilgilerini görüntülemek için.
• Mesajı sil — Kaydedilmiş bir mesajı silmek için.
• Tümünü yanıtla — Mesajı cevaplamak için. Yanıtı göndermek için Gönder tuşuna basın.
• Ayrıntıyı kullan — Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için.
• Numaraya ilet, E-postaya ilet veya Çok kişiye ilet — Mesajı iletmek için.
• Düzenle — Mesajı düzenlemek için. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz. Multimedya

mesajlarını yazma ve gönderme sayfa 23.
• Mesaj bilgileri —  Konu alanını, boyutu ve mesajın türünü görüntülemek için.

Ayrıca Galeri'deki seçeneklere de bakın. Bkz. Galeri sayfa 43.

Multimedya mesajı klasörleri
Menü tuşuna basıp Mesajlar → Multimedya msj. seçeneklerini belirleyin.
• Gelen kutusu klasörü alınan multimedya mesajlarını içerir.
• Giden kutusu klasörü henüz gönderilmemiş multimedya mesajlarını içerir.
• Gönderilmiş öğeler klasörü gönderilmiş multimedya mesajlarını içerir.
• Kayıtlı öğeler klasörü daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz multimedya mesajlarını içerir.

Multimedya mesajları hafızası dolu
Yeni bir multimedya mesajı geldiğinde mesaj hafızası doluysa  göstergesi yanıp söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen
msj. göster yazısı görüntülenir. Bekleyen mesajı görüntülemek için Göster tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için Kaydet
tuşuna basın ve silinecek mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için Çık veEvet tuşlarına basın. Hayır tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.

Multimedya mesajlarını silme
• Multimedya mesajlarını silmek için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Multimedya msj. → Mesajları sil seçeneklerini

belirleyin.
• Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip işlemi onaylamak için Evet

tuşuna basın.

E-posta mesajları
E-posta uygulaması e-posta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak tanır. Cep telefonunuzun e-posta işlevini
kullanmak için uyumlu bir e-posta sistemine gereksiniminiz var.
Telefonunuzla e-posta mesajı yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-posta mesajını uyumlu bir bilgisayara
kaydedebilir veya silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta mesajı gönderip almaya
başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:
• Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği hakkında bilgi

almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
• E-posta ayarlarınızı şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızdan öğrenin. E-posta ayarlarını şebeke (OTA)

mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.
• E-posta ayarlarını telefonunuza girin. Ayarlarınızı görmek için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Mesaj ayarları → E-posta

mesajları seçeneklerini belirleyin. Bkz. E-posta ayarları sayfa 30.
Bu uygulamanın tuş seslerini desteklemediğini unutmayın.

E-posta mesajı yazma ve gönderme
E-posta mesajınızı, e-posta mesaj servisine bağlanmadan önce veya sonra yazabilirsiniz.
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → E-posta → E-posta oluştur seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin ve Tamam tuşuna basın veya Düzelt tuşuna basıp e-posta adresini girin ve Tamam tuşuna

basın. İsterseniz e-postaya konu bilgisi de ekleyebilirsiniz.
3. E-posta mesajınızı girin. Bkz. Metin yazma sayfa 19. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
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4. E-posta mesajını göndermek için Gönder tuşuna basın. E-postayı hemen göndermek için Şimdi gönder seçeneğini
belirleyin. Sonra gönder seçeneğini belirlerseniz e-posta Giden kutusu klasörüne kaydedilir.
E-posta mesajınızı düzenlemek veya yazmaya daha sonra devam etmek için Taslak kaydet seçeneğini belirleyerek mesajı
Taslaklar klasörüne kaydedebilirsiniz.
E-posta mesajını daha sonra gönderirken, Menü tuşuna basın, Mesajlar → E-posta seçeneğini belirleyin, Seçenek tuşuna
basın ve Şimdi gönder veya Al ve gönder seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını indirme
E-posta mesajlarını e-posta hesabınızdan indirebilirsiniz.
1. Önce Menü tuşuna basın, ardından Mesajlar → E-posta seçeneğini belirleyin, Seçenek tuşuna basın ve Al seçeneğini

belirleyin.
Ya da, yeni e-posta mesajlarını indirmek ve Giden kutusu klasöründe kayıtlı e-postayı göndermek için Menü tuşuna basıp
Mesajlar → E-posta → Al ve gönder seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.
Telefonunuz e-posta servisine bağlanır. Telefonunuz e-posta mesajlarını telefona indirirken durum çubuğu görüntülenir.

2. Gelen kutusu klasöründeki yeni mesajı görüntülemek için Seç tuşuna basın veya mesajı daha sonra görüntülemek için
Geri tuşuna basın.
Birden çok mesaj aldıysanız, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış kısa mesaj  ile gösterilir.

Mesajları okuma ve cevaplama
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → E-posta → Gelen kutusu seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı okurken, seçilen mesajın ayrıntılarını görüntülemek, mesajı okunmadı olarak işaretlemek, silmek, cevaplamak,

başkasına iletmek veya başka bir klasöre taşımak için Seçenek tuşuna basın.
3. Mesajı cevaplamak için Cevapla tuşuna basın. İsterseniz cevabınıza orijinal mesajı da ekleyebilirsiniz. E-posta adresini ve

mesajın konusunu doğruladıktan veya düzelttikten sonra cevap mesajınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için Gönder tuşuna basıp Şimdi gönder seçeneğini belirleyin.

Mesajları silme
• E-posta mesajlarını silmek için Menü tuşuna basıp Mesajlar → E-posta seçeneğini belirleyin, Seçenek tuşuna basın ve

Mesajları sil seçeneğini belirleyin.
• Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip Evet tuşuna basın.
E-posta mesajını telefonunuzdan silmenin mesajın e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

Gelen kutusu ve diğer klasörler
Telefonunuzun E-posta menüsünde aşağıdaki klasörler vardır:
• Gelen kutusu — E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-posta mesajlarını kaydetmek için.
• Diğer klasörler — Tamamlanmamış mesajları kaydetmek üzere Taslaklar'ları içerir.
• Arşiv — Mesajlarınızı düzenlemek ve kaydetmek için.
• Giden kutusu  — Gönderilmemiş ve Sonra gönder olarak işaretlenmiş mesajları kaydetmek için.
• Gönderil. öğeler — Gönderilmiş mesajları kaydetmek için.

Bkz. E-posta mesajı yazma ve gönderme sayfa 24.

Sohbet
Sohbet (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden kısa ve basit metin mesajları göndermenin bir
yoludur. Rehberiniz, kartvizit listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi ve sohbete katılmaya hazır durumda olduklarını, ayrıca
kimden ve ne zaman yeni bir mesaj aldığınızı gösterir. Yazdığınız ve gönderdiğiniz mesaj metni ekranda görüntülenmeye
devam eder. Gelen yanıt mesajı da sizin gönderdiğiniz mesajın altında görünür.
Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretini öğrenmek ve
servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve sohbet ayarlarını da aldığınız şebeke operatörünüze veya
servis sağlayıcınıza başvurun.
Sohbet servisini kullanabilmeniz için gerekli ayarları da tanımlamanız gerekir. Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.
Sohbet servisine bağlıyken telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda
kalır. Bazı şebekelerde, etkin sohbet oturumu telefonun bataryası daha hızlı tüketebilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız
gerekebilir.

M e s a j l a r

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 25



Sohbet işlevini kullanmanın temel adımları
• Sohbet menüsünü açın (çevrimdışı).
• Sohbet servisine bağlanın (çevrimiçi).
• Sohbet rehberi'ni ve listedeki kişilerden birini seçerek sohbete başlayın.
• Kendi sohbet rehberinizi oluşturun.
• Gruplar seçeneğini belirleyerek bir grup sohbetine katılın.
• Davet mesajını kabul ederek bir grup sohbetine katılın.
• Kendi sohbet gruplarınızı oluşturun; genel bir gruba katılın veya genel bir grubu silin.
• Kendi bilgilerinizi düzenleyin.
• Kullanıcıları ve grupları aramak için Bul seçeneğini kullanın.
• Etkin sohbet oturumu dışındaki bir kişiden gelen yeni bir sohbet mesajını okuyun.
• Etkin bir sohbet oturumu sırasında mesaj yazıp gönderin.
• Kaydedilmiş sohbet oturumlarını görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için Sohbet menüsünü açın ve Kayıtlı

oturumlar seçeneğini belirleyin.
• Kartvizitleri engelleyin veya engelleri kaldırın.
• Sohbet servisi bağlantısını kesin.

Sohbet menüsünü açma
Çevrimdışı durumdayken Sohbet menüsünü açmak için Menü tuşuna basıp Mesajlar → Sohbet seçeneklerini belirleyin.
Sohbet servisleri için birden fazla bağlantı ayarları grubu tanımlanmışsa, istediğiniz sohbet servisinin bağlantı grubunu seçin.
• Sohbet servisine bağlanmak için Giriş seçeneğini belirleyin. Telefonu, Sohbet menüsünü açtığınız anda otomatik olarak

sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için Kayıtlı

oturumlar'ı seçin. Sohbet servisine bağlıyken de Kayıtlı oturumlar seçeneğini belirleyebilirsiniz.
• Sohbet mesajları ve durum bilgisi bağlantılarında gerekli ayarları düzenlemek için Ağ ayarları seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisine bağlıyken de Ağ ayarları seçeneğine erişebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme
Sohbet servisine bağlanmak için Sohbet menüsünü açın; birden fazla sohbet servisine aboneyseniz, istediğiniz servisi ve Giriş
seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi bağlantısını kesmek için Çık seçeneğini belirleyin.

İpucu: Telefonu, Sohbet menüsünü açtığınız anda otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde
ayarlamak için sohbet servisine bağlanın ve Ayarlarım → Otomatik giriş → Sohbet açılışında seçeneklerini
belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma
Sohbet menüsünü açıp bir sohbet servisine bağlandıktan sonra birkaç farklı yoldan bir sohbet oturumu başlatabilirsiniz.
• Oturumlar seçeneğini belirleyin. Etkin sohbet oturumu sırasında, yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının veya davetlerinin

listesi görüntülenir. Bir sohbet mesajının veya davetin üzerine gidip Aç tuşuna basın.  simgesi, yeni ve okunmamış
mesajları belirtir.  simgesi, mesajın okunmuş olduğunu gösterir.  simgesi, yeni grup mesajını belirtir.  simgesi,
okunmuş grup mesajını belirtir.  simgesi daveti belirtir. Ekrandaki simgeler ve metinler sohbet servisine bağlı olarak
değişebilir.

• Sohbet rehberi seçeneğini belirleyin. Rehbere eklediğiniz kartvizitler görüntülenir. Sohbet etmek istediğiniz kişinin
kartvizitini seçip Sohbet tuşuna basın.  simgesi, bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı belirtir.  simgesi, kişinin
çevrimiçi olduğunu gösterir.  simgesi, telefonun rehber hafızasında kayıtlı kişinin çevrimdışı olduğunu gösterir. 
simgesi, kartvizitin engellenmiş olduğunu belirtir. Simgeler sohbet servisine bağlı olarak değişebilir. Listeye yeni
kartvizitler ekleyebilirsiniz.

• Gruplar → Genel gruplar seçeneklerini belirleyin (şebeke grup sohbeti işlevini desteklemiyorsa bu seçenekler silik
görüntülenir ve kullanılamaz). Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan yer imleri
(bookmarks) listesi görüntülenir. Sohbet oturumu başlatmak için bir grubu seçip Katıl tuşuna basın. Oturumda takma ad
olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna katılmayı başardığınızda, ekranda Katılınan grup: metni
ve grup adı görüntülenir; bu grupla sohbet oturumuna başlayabilirsiniz. İsterseniz özel bir grup oluşturabilirsiniz.

• Telefon numarası, ekran adı, e-posta adresi veya adıyla kaydedilmiş diğer sohbet servisi kullanıcılarını aramak için Bul → 
Kullanıcılar seçeneklerini kullanın.

• Şebeke grup sohbeti işlevini destekliyorsa, Gruplar seçeneğini kullanarak şebekedeki genel grupları da arayabilirsiniz.
Gruba bağlı üye adı, grup adı, sohbet konusu veya kimlik numarasıyla arama yapabilirsiniz. Aradığınız kullanıcıyı veya
grubu bulduğunuzda, sohbet oturumunu başlatmak için Seçenek tuşuna basıp Sohbet veya Gruba katıl seçeneğini
belirleyin.

• Sohbet oturumunu Rehber menüsünden de başlatabilirsiniz.
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Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme
Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir sohbet daveti aldığınızda Yeni davet alındı mesajı görüntülenir.
Okumak için Oku tuşuna basın. Birden fazla davet alınmışsa, istediğiniz bir davete ilerleyin ve Aç tuşuna basın.
• Özel grup oturumuna katılmak için Kabul tuşuna basın. Sohbet oturumunda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran

adını girin. Oturuma katılmayı başardığınızda, ekranda Katılınan grup: metni ve grup adı görüntülenir.
• Daveti reddetmek veya silmek için Seçenek tuşuna basıp Reddet veya Sil seçeneğini belirleyin. İsterseniz, reddetme

nedeninizi açıklayan bir metin yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma
Bekleme modunda ve sohbet servisine bağlıyken, etkin sohbet oturumuyla ilişkisi olmayan yeni bir mesaj alırsanız Yeni
sohbet mesajı bildirimi görüntülenir. Okumak için Oku tuşuna basın.
Birden fazla mesaj alındığında, alınan mesaj sayısı ve yeni sohbet mesajı yazısı görüntülenir. Oku tuşuna bastıktan sonra,
okuyacağınız mesaja ilerleyip Aç tuşuna basın.
Etkin bir sohbet oturumu sırasında alınan yeni mesajlar Sohbet menüsündeki Oturumlar klasöründe saklanır. Sohbet
rehberi'nde kayıtlı olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimlik numarası gösterilir. Gönderenin kartviziti Sohbet
rehberi'nde kayıtlıysa, gönderenin adı görüntülenir. Telefonun hafızasında bulunmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için
Seçenek tuşuna basın.
• Kartviziti kaydet — Ekleyeceğiniz kişinin adını girip onaylayın. Kartvizit telefonun hafızasına kaydedilir.
• Kartvizite ekle  — Yeni bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçip Ekle tuşuna basın.

Sohbet oturumuna katılma
Bir sohbet oturumuna katıldığınızda veya oturumu başlattığınızda sohbet mesajları yazmak için Yaz tuşuna basın ya da
doğrudan mesajınızı yazmaya başlayın.

İpucu: Bir sohbet oturumu sırasında, o andaki oturuma katılmamış olan bir kullanıcıdan yeni bir mesaj
gelirse,  simgesi görüntülenir ve telefon bir uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve göndermek için Gönder veya  tuşuna basın. Mesajınız ekranda kalır ve gelen yanıt mesajı sizin
mesajınızın altında görüntülenir.
Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• Oturumu göster — seçeneği, devam eden oturumu görüntüler. Sohbet oturumunu kaydetmek için Kaydet tuşuna basın ve

oturum adını girin.
• Kartviziti kaydet — seçeneği kartviziti kaydeder. Bkz. Alınan sohbet mesajını okuma sayfa 27.
• Kartvizite ekle — Bkz. Alınan sohbet mesajını okuma sayfa 27..
• Grup üyeleri —  seçeneği, oluşturduğunuz ve seçtiğiniz özel gruptaki üyeleri gösterir.
• Kartviziti engelle — seçeneği, o anda sohbet etmekte olduğunuz kişiden gelecek mesajları engeller.
• Oturumu kapat —  seçeneği, devam eden oturumu kapatır.
• Sözlük açık — Bkz. Metin yazma sayfa 19.

Kendi ayarlarınızı düzenleme
1. Sohbet menüsünü açın ve sohbet servisine bağlanın.
2. Kendi uygunluk durumunuzu veya ekran adınızı görüntülemek ve düzenlemek için Ayarlarım seçeneğini belirleyin.

• Sohbet servisindeki diğer tüm kullanıcıların çevrimiçi olduğunuzu görmesini istiyorsanız Uygunluk → Herkese uygun
seçeneklerini belirleyin.

• Çevrimiçi olduğunuzu yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmesini istiyorsanız Uygunluk → Kartvizit. uygun
seçeneklerini belirleyin.

• Çevrimdışı görünmek için Uygunluk → Bağlı değil göster seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisine bağlandığınızda,  simgesi çevrimiçi olduğunuzu,  simgesi ise başkalarının sizi çevrimdışı olarak
gördüğünü belirtir.

Sohbet rehberi
Sohbet rehberi listesine yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz.
1. Sohbet servisine bağlanın ve Sohbet rehberi seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basıp Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin. Seçenekler listesinden şunları seçebilirsiniz:

• Kimliği el ile giriş — seçeneği kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
• Sunucuda bul — seçeneği diğer sohbet servisi kullanıcılarını aramak için kullanılır.
• Rehber'den — seçeneği, telefonun rehber hafızasından listeye kartvizit ekleme olanağı verir.
• Sunucudan kopya. — seçeneğini kullanarak, servis sağlayıcının sunucusundan rehberinize kartvizit kopyalayabilirsiniz.

Telefonun ekranında Kartvizit liste-leri aranıyor mesajı görüntülenir.
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Kartvizit listesini açmak için Aç tuşuna basın. Eklemek istediğiniz kartviziti işaretleyin veya kaldırmak istediğiniz
kartvizitin işaretini silin ve Bitti tuşuna basın.

Rehbere eklenmiş kartvizit yoksa, telefon Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı? sorusunu sorar ve
şebekeden seçtiğiniz kartvizitleri rehberinize ekleyebilirsiniz. Kartvizitler eklendiğinde ve telefon bir bilgi notu
görüntülediğinde Tamam tuşuna basın.

3. Sohbeti başlatmak için Sohbet tuşuna, yeni bir mesaj gelmişse Aç tuşuna basın.
4. Seçenek tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

• Kartvizit bilgileri — seçeneği seçilen kartvizite ilişkin bilgileri görüntüler. Bilgileri düzenlemek için bkz: Bkz. Kartvizit
bilgilerini düzeltme veya silme sayfa 33.

• İsmi düzelt — seçeneği kartvizitteki ismi değiştirmek için kullanılır.
• Kartviziti engelle (veya Engeli kaldır) — seçeneği, seçtiğiniz kişiden gelecek mesajları engelleme (veya engeli kaldırma)

olanağı verir.
• Kartvizit ekle — seçeneği yeni bir kartvizit eklemek için kullanılır.
• Kartviziti sil — seçeneği sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullanılır.
• Sunucuya kopyala — seçeneğini kullanarak, sohbet rehberinizden servis sağlayıcının sunucusuna kartvizit

kopyalayabilirsiniz.
• Uygunluk bildiriml. — seçeneği, sohbet rehberindeki kişiler arasından uygunluk durumu bildirisi almak istediklerinizi

seçmenizi sağlar.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma
Mesajları engellemek için:
1. Sohbet servisine bağlanıp Oturumlar seçeneğini ve Sohbet rehberi seçeneğini belirleyin veya bir sohbet oturumuna katılın

ya da bir oturum başlatın.
2. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartviziti rehberden seçin ve Seçenek tuşuna basın.
3. Kartviziti engelle seçeneğini belirleyip Tamam tuşuna basın.
Mesaj engelini kaldırmak için:
1. Sohbet servisine bağlanın ve Engelliler listesi seçeneğini belirleyin.
2. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyip Kaldır tuşuna basın.

Ayrıca mesajların engelini kartvizit listesinden de kaldırabilirsiniz.

Gruplar
Şebeke grup sohbeti işlevini destekliyorsa, tek bir sohbet oturumu için geçerli olmak üzere kendi özel gruplarınızı
oluşturabilir veya servis sağlayıcının oluşturduğu genel grupları kullanabilirsiniz. Kartvizit listenizde, dolayısıyla telefonun
rehber hafızasında kayıtlı olan kartvizitleri özel bir gruba ekleyebilirsiniz. Bkz. Kartvizit ekleme sayfa 32.

Genel gruplar
Servis sağlayıcınız tarafından bulundurulan genel grubun yer imlerini (bookmarks) kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine
bağlanın ve Gruplar → Genel gruplar seçeneklerini belirleyin. Katıl tuşuna basın ve gruba dahil değilseniz ekran adınızı girin.
Seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
• Grubu sil — seçeneği bir grubu grup listenizden siler.
• Grup bul — seçeneği, grup üyesi, grup adı, konu veya kimlik numarasına göre grup bulmak için kullanılır.

Özel grup oluşturma
1. Sohbet servisine bağlanın ve Gruplar → Grup oluştur seçeneklerini belirleyin.
2. Grubun adını ve bu grupta takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Başka bir grupta farklı bir ekran adı

kullanabilirsiniz.
3. Kartvizitlerin listesi görüntülenir. Kartvizit listesinden özel grup listesine eklemek istediğiniz isimleri işaretleyin veya

listeden çıkarmak istediğiniz isimlerin işaretini kaldırın.
Grubun yeni üyelerine bir sohbet daveti göndermeniz gerekir. Ekranda Davet: yazısı belirdiğinde davet metnini yazın.

Çevrimiçi olan kişiler , çevrimdışı olanlar , engellenmiş kişiler ise  simgesiyle belirtilir. Listede silik olarak
görüntülenen kişileri gruba ekleyemezsiniz.

Simgeler sohbet servisine bağlı olarak değişebilir.

Sesli mesajlar
Telesekreter bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza
başvurun.
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Menü tuşuna basıp Mesajlar → Sesli mesajlar seçeneklerini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
• Ses mesajlarının dinlenmesi — Telesekreterinizi aramak için. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her

telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir.
• Telesekreter numarası — Telesekreter numaranızı kaydetmek için. Telesekreter numaranızı girin, arayın veya düzenleyin

ve kaydetmek için Tamam tuşuna basın.

İpucu: Sesli mesajlarınıza hızlı bir şekilde erişmek için  tuşunu basılı tutun.

Bilgi mesajları
Bilgi mesajları (şebeke servisi) ile servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlar, örneğin hava
veya trafik durumu raporlarını içerebilir. Bu servisin kullanılabilirliği, konular ve ilgili konu numaraları hakkında bilgi almak
için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Mesaj ayarları → Mesaj tercihi seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz tercihi ve aşağıdaki ayarlardan birini

seçin.
• Mesaj merkezi numarası — seçeneği kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasını

kaydetmek için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcıdan alınır.
• Mesaj tipi — seçeneği aşağıdaki mesaj türlerinden birini seçmek için kullanılır: Yazı, E-posta, Çağrı veya Faks.
• Mesaj geçerliliği —  seçeneği, şebekenin ne kadar süre boyunca mesajınızı iletmeyi deneyeceğini belirlemek için

kullanılır.
• Standart alıcı numarası veya E-posta sunucusu — Mesaj türü olarak Yazı seçeneğini belirlediyseniz, bu tercihle mesaj

gönderirken kullanılacak standart numarayı veya mesaj tipi olarakE-posta seçeneğini belirlediyseniz e-posta
sunucusunun numarasını kaydedebilirsiniz.

• İletim raporları — seçeneğini şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) istemek için
kullanabilirsiniz.

• GPRS kullan — Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'in kullanılması için Evet seçeneğini belirleyin. Ayrıca, GPRS
bağlantısı seçeneğini Sürekli bağlantı olarak ayarlayın. Bkz. GPRS bağlantısı sayfa 40.

• Aynı merkez yoluyla yanıt — seçeneği mesajınızın alıcısının yanıtını sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla
gönderebilmesini (şebeke servisi) sağlamak için kullanılır.

• Gönderim tercihine yeni ad ver — seçeneği seçilen mesaj tercihinin adını değiştirmek için kullanılır. Mesaj tercihleri
grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları
Kısa mesaj hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz ve gönderemez. Ancak, telefonu, Gelen kutusu veya Gönderilmiş öğeler
klasöründeki eski kısa mesajları otomatik olarak yeni mesajlarla değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Mesaj ayarları → Metin mesajları → Gönderilmiş öğeler üzerine yazım veya Gelen kutusu
üzerine yazım seçeneğini belirleyin.

2. Telefonu, Gönderilmiş öğeler veya Gelen kutusu klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirecek şekilde ayarlamak
için İzin verildi seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları
Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz.
Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.

Ayarları tuşlayarak girme
Menü tuşuna basıp Mesajlar → Mesaj ayarları → Multimedya msj. seçeneğini belirleyin.
• Telefonun, gönderilen tüm multimedya mesajlarını Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydetmesini istiyorsanız Gönderilmiş

mesajları kaydet → Evet seçeneklerini belirleyin. Hayır seçeneğini belirlerseniz gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
• Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) istiyorsanız İletim raporları seçeneğini

belirleyin.
• Bir multimedya mesajına görüntü eklerken görüntünün boyutunu tanımlamak için, Görüntüyü küçült seçeneğini belirleyin.
• Zamanlanmış slaytlar için standart değeri seçmek istiyorsanız Standart slayt süresi seçeneğini belirleyin.
• Multimedya mesajlarını almak veya engellemek için Multimedya alımına izin ver seçeneğini ve ardından Evet veya Hayır

seçeneğini belirleyin.
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Multimedya mesajlarını yalnızca ana şebekenizde tutmak istiyorsanız Ana şebekede seçeneğini belirleyin (standart ayar).
• Telefonun, yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak alması veya almayı reddetmesi için Gelen multimedya

mesajları seçeneğini ve ardından
Al veya Reddet seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Multimedya alımına izin ver seçeneği Hayır olarak ayarlanmışsa gösterilmez.

• Multimedya mesajlarını almak üzere bağlantı ayarlarını tanımlamak için Bağlantı ayarları → Etkin multimedya ayarları
seçeneklerini belirleyin ve bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin.

• Etkin ayarları düzenlemek için Etkin multimedya ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin.
Ayarların hepsini teker teker seçin ve tüm gerekli ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza
başvurun.
• Bağlantı grubu için yeni bir ad girmek için Ayarların adı seçeneğini belirleyin ve grubun adını girip Tamam tuşuna basın.
• Kullanmak istediğiniz servis sağlayıcının ana sayfa adresini girmek için Ana sayfa seçeneğini belirleyin, adresi yazın

(nokta işareti için  tuşunu kullanın) ve Tamam tuşuna basın.
• Yakın kopyaları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yakın kopyalar → Etkinleştir seçeneklerini veya Kapat

seçeneğini belirleyin.
• Yakın kopyaları etkinleştirdikten sonra düzenlemek için İlk yakın kopya ve İkinci yakın kopya seçeneklerini belirleyin.
• GPRS veri taşıyıcı ayarları için Veri taşıyıcı → GPRS seçeneklerini belirleyin.
• Seçilen taşıyıcının ayarlarını yapmak için Taşıyıcı ayarları seçeneğini belirleyin.

• Bir GPRS şebekesiyle bağlantı kurarken kullanılacak erişim noktasının adını girmek için GPRS erişim noktası
seçeneğini belirleyin ve erişim noktasının adını girip Tamam tuşuna basın.

• Doğrulama türünü ayarlamak için Doğrulama türü → Güvenli seçeneklerini veya Normal seçeneğini belirleyin.
• Kullanıcı adı tanımlamak için Kullanıcı adı seçeneğini belirleyin, kullanıcı adını girin ve Tamam tuşuna basın.
• Şifre tanımlamak için Şifre seçeneğini belirleyin, şifreyi girin ve Tamam tuşuna basın.

• Reklam almayı kabul etmek veya reddetmek için Reklamlara izin ver → Evet seçeneklerini veya Hayır seçeneğini belirleyin.
Bu ayar, Multimedya alımına izin ver seçeneği Hayır olarak ayarlanmışsa gösterilmez.

E-posta ayarları
E-posta ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Şebeke
üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.
1. Menü tuşuna basıp Mesajlar → Mesaj ayarları → E-posta mesajları seçeneklerini belirleyin.
2. Etkin e-posta ayarları seçeneğini belirleyip ayarları kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin.
3. Etkin e-posta ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyerek etkin ayarları düzenleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm

ayarları girin.
• Posta kutusu ismi — Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin.
• E-posta adresi — E-posta adresinizi girin.
• İsmim — Gerçek veya takma adınızı yazın.
• Giden posta (SMTP) sunucusu — E-posta sunucusunun adresini girin.
• Gelen posta sunucusu türü — Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak POP3 veyaIMAP4 seçeneğini belirleyin.

Her iki tür de destekleniyorsa IMAP4 seçeneğini belirleyin. Sunucu türünün değiştirilmesi gelen posta bağlantı noktasını
da değiştirir.
POP3 seçeneğini belirlerseniz Gelen posta (POP3) sunucusu, POP3 kullanıcı ismi ve POP3 şifresi seçenekleri görüntülenir.
IMAP4 seçeneğini belirlersenizz Gelen posta (IMAP4) sunucusu, IMAP4 kullanıcı ismi ve IMAP4 şifresi seçenekleri
görüntülenir. Gelen e-posta için e-posta sunucusunun adresini, ayrıca posta kutusuna erişmek için gereken kullanıcı
adını ve şifreyi girin. SMTP kullanıcı ismi veya SMTP şifresi tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu bunların yerine POP3/
IMAP4 kullanıcı adını ve şifresini kullanır.

Diğer ayarlar grubunda aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:
• İmza ekle — Yazdığınız her e-posta mesajının sonuna otomatik olarak eklenecek bir imza tanımlayabilirsiniz.
• SMTP yetkilen-dirmesi kullan — E-posta servis sağlayıcınız e-posta mesajları gönderirken kimlik doğrulaması istiyorsa

Evet tuşuna basın. Bu durumda, SMTP kullanıcı ismi ve SMTP şifresi de tanımlamanız gerekir.
• SMTP kullanıcı ismi — Giden posta için e-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz kullanıcı adını girin.
• SMTP şifresi — Giden posta için kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
• Giden post. (SMTP) bağlantı noktası  — E-posta sunucusunun giden e-posta bağlantı noktası numarasını yazın. En yaygın

varsayılan değer 25'tir.
Gelen posta sunucusu türü altında POP3 seçeneğini belirlediyseniz aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

• Gelen post. (POP3) bağlantı noktası —  E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
• Yanıt adresi — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
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• Güvenli giriş — Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa Güvenli giriş açık seçeneğini, gerektirmiyorsa Güvenli
giriş kapalı seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreli oturum açma, kullanıcı adları
ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Bağlantının kendisinin güvenliğini artırmaz.

• E-postaları al — Bir kerede almak istediğiniz maksimum mesaj sayısını yazın.
• SMTP bağlantı ayarları — Giden mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın.
• POP3 bağlantı ayarları — Gelen mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın. Ayarlar için e-posta servis

sağlayıcınıza başvurun.
Gelen posta sunucusu türü altında IMAP4 seçeneğini belirlediyseniz aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

• Gelen pos. (IMAP4) bağlantı noktası — E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
• Yanıt adresi — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
• E-postaları al — Bir kerede almak istediğiniz mesaj sayısını yazın.
• Alma yöntemi — Yeni gelen mesajların hepsini almak istiyorsanız Son seçeneğini, yalnızca okumadığınız mesajları

almak istiyorsanız Son okunmayan seçeneğini belirleyin.
• SMTP bağlantı ayarları — Giden mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın.
• IMAP4 bağlantı ayarları — Gelen mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bkz. Ayarları tuşlayarak girme

sayfa 29.

Servis komutları
Servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirmek için servis komutları (USSD komutları da denir) gönderebilirsiniz.
1. Menü tuşuna basıp Servis komutları seçeneğini belirleyin.
2. Servis isteğini girin ve gönderin.
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7. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını (Rehber) telefon hafızasına veya SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.
Telefon hafızasında, isimleri telefon numaralarıyla ve her isim hakkındaki metin notlarıyla birlikte kaydedebilirsiniz. Belirli
sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz isimlerin toplam sayısı, bir isim için kaydettiğiniz bilgilerin
miktarına bağlıdır.
SIM kart hafızasında, isimleri her isim için bir telefon numarasıyla kaydedebilirsiniz.
Telefon, Durumum ve Abone isimleri öğelerini içeren durum göstergeli rehberi (şebeke servisi) destekler. Durumum
menüsünde, bu servise erişimi olan ve söz konusu bilgiyi almak isteyen herkese iletilmek üzere geçerli uygunluk
durumunuzu yayımlayabilirsiniz. Abone isimleri menüsünde, uygunluk durumlarını görmek istediğiniz kartvizitlerin bir
listesini oluşturabilir ve söz konusu kişilerin uygunluk durumlarını hızlı bir şekilde görüntülemek için de bu listeden
yararlanabilirsiniz.

Rehber ayarları
Menü tuşuna basıp, aşağıdakiler arasından seçim yapmak için Rehber → Ayarlar seçeneğini belirleyin:
• Kullanılan hafıza — rehberinizde kullanmak istediğiniz hafızayı seçmek için kullanılır. Telefon ve SIM seçeneğini

belirlerseniz, her iki hafızadaki kartvizitleri görüntüleyebilirsiniz ancak isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
• Rehber görünümü — kartvizitlerin görüntülenme şeklini seçmek üzere kullanılır.
• Hafıza durumu — her iki rehber hafızasının durumunu görüntülemek için kullanılır.

Kartvizit ekleme
İsimler ve numaralar kullanılan hafızaya kaydedilir. Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.
1. Menü tuşuna basıp Rehber → Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girip, Tamam tuşuna basın. Bkz. Normal metin girişini kullanma sayfa 19.
3. Telefon numarasını girip, Tamam tuşuna basın.
4. İsmi ve numarayı kaydettiğinizde Tamam tuşuna basın.

İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını bekleme modunda hızlı bir şekilde kaydetmek için telefon
numarasını girin ve Kaydet tuşuna basın. İsmi girip, Tamam tuşuna basın.

Birden çok numara ve metin öğesi kaydetme
Telefonun rehber hafızasına, her kartvizit için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Bir
metin öğesi, adres gibi bir bilgi olabilir.
Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik şekilde standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçevelenmiş olarak
gösterilir; örneğin: . Örneğin, arama yapmak üzere rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmezseniz
standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın Telefon veya Telefon ve SIM olmasına dikkat edin. Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda  tuşuna basın.
3. Yeni bir numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin.
4. Bilgiler ve Seçenek tuşlarına basıp, Numara ekle veya Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.
5. Numara veya bilgi eklemek için numara türünü ya da metin türünü seçin.

Durum servisine bağlıysanız ve metin türünü Kullanıcı kimliği olarak seçerseniz, bir kimliği operatörün veya servis
sağlayıcının sunucusunda bulunan cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre aramak için Bul seçeneğini
belirleyin. Bkz. Durumum sayfa 33. Yalnızca bir kimlik bulunursa, bu otomatik olarak kaydedilir. Aksi durumda, kimliği
kaydetmek için Seçenek tuşuna basıp, Kaydet seçeneğini belirleyin.Kimliği el ile giriş seçeneğini belirleyin ve kimliği girin.
Numarayı veya metin türünü değiştirmek için Seçenek tuşuna basıp, Türünü değiştir seçeneğini belirleyin. Sohbet rehberi
veya Abone isimleri listesinde olduğunda, kimliğin türünü değiştiremezsiniz.
Seçili numarayı standart olarak belirlemek üzere Seçenek tuşuna basıp, Öncelikli seçeneğini belirleyin.

6. Numarayı veya metin öğesini girin ve kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
Bekleme moduna geri dönmek için Geri ve Çık tuşlarına basın.

Görüntü ekleme
Telefonunun hafızasında kayıtlı olan belirli sayıdaki kartvizite, desteklenen biçimde bir görüntü ekleyebilirsiniz. Tüm
kartvizitlere görüntü ekleyemezsiniz.
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Bekleme modunda  tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve Bilgiler tuşuna basın. Seçenek
tuşuna basıp Görüntü ekle seçeneğini belirleyin. Galeri menüsünde bir klasörler listesi açılır. İstediğiniz klasörü açın, eklemek
istediğiniz görüntüye ilerleyin, Seçenek tuşuna basıp Rehber'e kaydet seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite
eklenir.

Kartvizit arama
1. Menü tuşuna basıp, Rehber → Bul seçeneğini belirleyin veya bir kartvizit ismini hızlı bir şekilde bulmak için bekleme

modunda  tuşuna basın.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.

Listedeki isimleri taramak için  ve  tuşlarına, imleci açılan pencerede hareket ettirmek için  ve  tuşlarına
basın.

3. İstediğiniz kartvizit ismine ilerleyip, Bilgiler tuşuna basın. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.
Rehber görünümü seçimine bağlı olarak, abone isimleri farklı şekilde gösterilir. Bkz. Rehber ayarları sayfa 32. Uygunluk
göstergesi, kişisel logo ve durum mesajı veya yalnızca uygunluk göstergesi gösterilir. Bilgiler tuşuna bastığınızda, tüm
dinamik bilgiler gösterilir.

İpucu: Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızlı bir şekilde görüntülemek için rehberde tarama
yaparken ismin üzerinde  tuşunu basılı tutun.
Durum mesajını tam olarak görüntülemek için Bilgiler tuşuna basın ve rehberde tarama yaparken
dinamik kartvizite geldiğinizde  tuşunu basılı tutun.

Kartvizit bilgilerini düzeltme veya silme
Aradığınız kartviziti bulup, Bilgiler tuşuna basın. Düzeltmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin öğesine ya da
görüntüye ilerleyin.
• Düzeltmek için Düzelt veya Değiştir tuşuna basın ya da Seçenek tuşuna basın ve Rehber görünümü seçimine bağlı olarak

İsmi düzelt, Numarayı düzelt, Bilgiyi düzelt veya Görüntü değiştir seçeneğini belirleyin. Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.Sohbet
rehberi veya Abone isimleri listesinde olduğunda, kimliği düzeltemez veya silemezsiniz.

• Bir numarayı veya metin öğesini silmek için Seçenek tuşuna basıp, Numarayı sil veya Ayrıntı sil seçeneğini belirleyin.
Kartvizite eklenmiş olan bir görüntüyü silmek için Seçenek tuşuna basıp, Görüntüyü sil seçeneğini belirleyin. Bir
görüntüyü rehberden silmek, Galeri klasöründen de silinmesine yol açmaz.

Kartvizitleri silme
Karvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için Menü tuşuna basıp, Rehber → Sil seçeneğini belirleyin.
• Kartvizitleri teker teker silmek için Sırayla seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme ilerleyin. Onaylamak için Sil ve Evet

tuşlarına basın.
Kartvizitin Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesinde bir kimliği olması durumunda, kartvizit silinmeden önce Durum
bilgisi silinecek mesajı görüntülenir.

• Kartvizitlerin tümünü bir seferde silmek için Tümünü sil seçeneğini belirleyin, Telefon veya SIM kart seçeneğine ilerleyip Sil
tuşuna basın. Evet tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

Durumum
Durum servisiyle (şebeke servisi) durum bilgilerinizi aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla
paylaşabilirsiniz. Durum bilgileri uygunluk durumunuzu, durum mesajını ve kişisel logoyu içerir. Servise erişimi olan ve
hakkınızdaki bilgileri öğrenmek isteyen diğer kullanıcılar durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler görüntüleyenlerin Abone
isimleri menüsündeki Rehber klasöründe gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve
durumunuzu kimin görebileceğini kontrol edebilirsiniz.
Durum servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği ve ücreti hakkında
bilgi almak ve servise abone olmak için, aynı zamanda benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve servis ayarlarını da size veren
şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.
Durumu kullanmak için servise bağlanın. Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada,
durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servis bağlantınızı keserseniz, durum bilgileriniz servis sağlayıcıya bağlı olarak
belirli bir süre için görüntüleyenler tarafından görülebilir.
Menü tuşuna basıp Rehber → Durumum seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• Durumum' servisine bağlan veya Bağlantıyı kes — servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.
• Mevcut durumum — Mevcut özel veya genel durumunuzu görüntülemek için Mevcut durumu göster → Özel durumu veya

Genel durumu seçeneğini belirleyin.
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Uygunluk durumunuzu  simgesiyle gösterilen Uygunluk durumum olarak;  simgesiyle gösterilen Meşgul olarak; 
simgesiyle gösterilen Uygun değil olarak ayarlamak için Uygunluk durumum seçeneğini belirleyin.
Durum mesajım seçeneğini belirleyip, diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni girin veya Seçenek tuşuna basıp,
durum mesajı olarak Eski mesajlar seçeneğini ve eski bir mesajı belirleyin.
Kişisel logonuzu Durum logom menüsündeki Grafikler klasöründen seçmek için Galeri seçeneğini belirleyin. Standart
logoyu seçerseniz, logo yayınlanmaz.
Durum bilgilerinizi göstermek istediğiniz grupları seçmek için Göster seçeneğini belirleyin.
Özel ve genele seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kartvizitler durum bilgilerinizin tümünü (uygunluk durumu,
durum mesajı ve logo) görebilir. Diğer kartvizitler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
Özel izleyicilere seçeneğini belirlerseniz, özel listenizdeki kartvizitler durum bilgilerinizin tümünü (uygunluk durumu,
durum mesajı ve logo) görebilir. Diğer kullanıcılar herhangi bir bilgi görmez.
Hiç kimseye seçeneğini belirlerseniz, hiç kimse durum bilgilerinizi göremez.

• İzleyiciler — Durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamanı görüntülemek için Mevc. izleyiciler seçeneğini belirleyin.
Uygunluk, durum mesajı ve logo dahil olmak üzere tüm durum bilgilerinizi görüntüleme iznine sahip kişileri
görüntülemek için Özel liste seçeneğini belirleyin. Kendi özel listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede yer almayan diğer kişiler
yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
Durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tümünü görüntülemek için Engelliler listesi seçeneğini belirleyin.

• Ayarlar — Bekleme modundayken mevcut durum göstergesini görüntülemek için Beklemede mev- cut durumu göster
seçeneğini belirleyin.
Durum mesajım ile Uygunluk durumum seçeneklerini el ile mi, yoksa bunları etkin durumdaki tercihe bağlayarak otomatik
şekilde mi güncelleştirmek istediğinizi belirlemek için Tercihe göre senkronize et seçeneğini belirleyin. Bkz. Tercihler sayfa
38. Kişiselleştirilmiş durum logosunu bir tercihe bağlayamayacağınızı dikkate alın.
Açıldığında, telefonun durum servisine bağlanma şeklini belirlemek üzere Bağlantı türü seçeneğini belirleyin.
Sohbet ve durum ayarları seçeneğini belirleyin. Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.

Abone isimleri
Durum bilgilerini edinmek istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Bu bilgileri ancak kartvizit sahiplerinin veya
şebekenin izniyle görebilirsiniz.
Kullanılan hafızanın Telefon veya Telefon ve SIM olduğundan emin olun. Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.
Durum bilgisi servisine bağlanmak için Menü tuşuna basıp Rehber → Durumum → Durumum' servisine bağlan seçeneklerini
belirleyin. Durum bilgileri servisine bağlı olmadığınızda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini
görüntüleyemezsiniz.

Abone isimlerine kartvizit ekleme
1. Menü tuşuna basıp Rehber → Abone isimleri seçeneklerini belirleyin.

Durum bilgisi servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Kartvizit listeniz boşsa Ekle tuşuna basın.

Aksi durumda, Seçenek tuşuna basıp Yeni abone ol seçeneğini belirleyin. Kartvizit listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçin. Kartvizit, kimliği hafızada kayıtlıysa, abone isimleri listesine eklenir.

Kartvizit abone isimleri listesine eklenince, ekranda Abonelik etkin metni görüntülenir.
İpucu: Rehber'deki bir kartviziti abone isimleri listesine eklemek için, rehberde kartviziti bulup Bilgiler ve
Seçenek tuşlarına basın. Durum isteği → Abone olarak seçeneklerini belirleyin.
Yalnızca durum bilgisini görmek için Durum isteği → Yalnızca bir kez seçeneklerini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme
Durum bilgisini görüntülemek için bkz: Bkz. Kartvizit arama sayfa 33..
1. Menü tuşuna basıp Rehber → Abone isimleri seçeneklerini belirleyin.

Abone isimleri listesindeki ilk kartvizitin durum bilgisi görüntülenir. Kartvizit sahibinin diğer kişilerin erişimine sunduğu
bilgiler metin ve bir simge içerebilir. ,  ve  simgeleri sırasıyla kişinin durumunun uygun olduğunu, diğer kişilere
gösterilmediğini ve uygun olmadığını belirtir.  simgesi ise kartvizite ait durum bilgisi olmadığını gösterir.

2. Seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
• Yeni abone ol — seçeneği abone isimleri listesine yeni bir kartvizit ekler.
• Sohbet — seçeneği bir sohbet oturumu başlatır.
• Mesaj gönder — seçeneği seçtiğiniz kartvizite kısa mesaj göndermenizi sağlar.
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• SMS e-posta gönd. — seçeneği seçilen kartvizite e-posta göndermek için kullanılır.
• Kartvizit gönder — seçeneği seçtiğiniz kişiye kartvizit göndermenizi sağlar.
• Aboneliği bitir — seçeneği seçtiğiniz kartviziti abone isimleri listesinden çıkarır.

Kartvizitin aboneliğini bitirme
Bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, Rehber'de kartviziti bulup Bilgiler tuşuna basın. Kullanıcı kimliğini seçip Seçenek
tuşuna basın, Aboneliği bitir seçeneğini belirleyip Tamam tuşuna basın.

İpucu: Abone isimleri seçeneğini kullanarak aboneliği kaldırmak için bkz: Bkz. Abone isimlerini
görüntüleme sayfa 34.

Rehberi kopyalama
İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM kart hafızasından telefon hafızasına
kopyalayabilirsiniz. E-posta adresleri gibi, telefon hafızasına kaydedilen metin öğelerinin SIM kart hafızasına
kopyalanmayacağını unutmayın.
1. Menü tuşuna basıp Rehber → Kopyala seçeneğini belirleyin.
2. Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona seçeneğini belirleyin.
3. Sırayla, Tümünü veya Öncelikli numaralar seçeneğini belirleyin.

Sırayla seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyip Kopyala tuşuna basın.
Öncelikli numaralar, kopyalama işlemini telefondan SIM karta yapmanız durumunda görüntülenir. Yalnızca standart
numaralar kopyalanır.

4. Orijinal isimleri ve numaraları saklamak veya silmek için Asıl kayıt kalsın ya da Asıl kayıt taşınsın seçeneğini belirleyin.
Tümünü veya Öncelikli numaralar seçeneğini belirlerseniz, Kartvizitler kopyalansın mı? ya da Kartvizitler taşınsın mı?
görüntülendiğinde Evet tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma
Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.
Bir kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için Göster ve Kaydet tuşlarına basın. Kartviziti silmek için
önce Çık, ardından Evet tuşuna basın.
Kartvizit göndermek için, göndereceğiniz kişinin adını ve telefon numarasını Rehber’den bulun. Önce Bilgiler, ardından
Seçenek tuşuna basıp Kartvizit gönder seçeneğini belirleyin.
• Kartviziti kızılötesi ile göndermek için Kızılötesiyle seçeneğini belirleyin.
• Kartviziti, şebeke tarafından desteklenmesi durumunda, şebeke mesajıyla (OTA) göndermek için Kısa mesajla seçeneğini

belirleyin.
• Kartviziti, şebeke tarafından desteklenmesi durumunda, multimedya mesajıyla göndermek için Multimedyayla seçeneğini

belirleyin.

Hızlı arama
Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için Menü tuşuna basıp, Rehber → Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin ve istediğiniz
hızlı arama tuşu numarasına ilerleyin.
Ata tuşuna basın veya söz konusu tuşa önceden bir numara atanmışsa, Seçenek tuşuna basıp Değiştir seçeneğini belirleyin.
Bul tuşuna basıp, önce atamak istediğiniz ismi ardından numarayı seçin. Hızlı arama işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi
etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.Bkz. Arama ayarları sayfa 40.
Hızlı arama tuşlarını kullanarak bir arama yapabilirsiniz. Bkz. Hızlı arama sayfa 15.

Sesle arama
Bir kartvizit için önceden kaydettiğiniz ses etiketini söyleyerek kartvizit sahibini arayabilirsiniz. Ses etiketleri numarayı
tuşlamadan arama yapmanızı sağlar. Ses etiketi olarak herhangi bir sözcüğü, örneğin isim kullanabilirsiniz.
Belirli sayıda ses etiketi ekleyebilirsiniz.
Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:
• Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
• İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
• Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
• Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

R e h b e r
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Not: 
Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda
yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme
Telefon hafızasındaki herhangi bir kartvizit için ses etiketi kaydedebilirsiniz. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri
telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. Ayrıca SIM kart hafızasındaki isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz. SIM kartınızı
değiştirirseniz, yeni ses etiketleri ekleyebilmek için eski etiketleri silmeniz gerekir.
1. Bekleme modunda  tuşuna basın ve ses etiketi ekleyeceğiniz kartvizite gidin.
2. Bilgiler tuşuna basın, istediğiniz telefon numarasına ilerleyip Seçenek tuşuna basın ve Ses etiketi ekle seçeneğini

belirleyin.
3. Başlat tuşuna basın ve ses etiketi olarak seçtiğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işlemi bitince, telefon

kaydedilen ses etiketini çalar.
Ses etiketi başarıyla kaydedildiğinde bir bip sesi duyulur ve Ses etiketi kaydedildi mesajı görüntülenir.Rehber menüsünde,
ses etiketi eklenen telefon numarasının yanında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketlerini yönetme
Kaydedilmiş ses etiketlerini dinleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Rehber → Ses etiketleri seçeneğini belirleyin. Ses etiketini dinlemek, değiştirmek veya silmek istediğiniz
kartviziti seçin.

Ses etiketlerini kullanarak arama yapma
Telefonunuzda (E)GPRS bağlantısı üzerinden veri gönderen veya alan bir uygulama çalışıyorsa, ses etiketlerini kullanmadan
önce uygulamayı durdurmanız gerekir.
1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu veya  seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur ve Şimdi

konuşun mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon ses etiketini algılayabilirse kaydı çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin

atandığı telefon numarasını çevirir.
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Bilgi numaraları ve servis numaraları
Servis sağlayıcınız SIM karta bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.
Menü tuşuna basıp, Rehber, Bilgi numaraları veya Servis numaraları seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına
veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaralarım
SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kartın buna izin vermesi durumunda, Kendi numaralarım klasörüne kaydedilir.
Numaraları görüntülemek için Menü tuşuna basıp, Rehber → Kendi numaralarım seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme veya
telefon numarasına ilerleyip, Göster tuşuna basın.

Arayan grupları
Rehber menüsüne kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu
için, gruptaki bir telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği
görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz. Zil sesi ayarları sayfa 38.
Menü tuşuna basıp, önce Rehber → Arayan grupları seçeneğini ardından istediğiniz arayan grubunu seçin.
Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:
• Grup ismi — Arayan grubu için yeni bir isim girip, Tamam tuşuna basın.
• Grup zil sesi — Grubun zil sesini seçin. Standart, etkin durumdaki tercih için seçilmiş zil sesidir.
• Grup logosu — Telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için Açık seçeneğini, grup logosunu

görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için Kapalı seçeneğini veya logoyu görmek için Göster seçeneğini belirleyin.
• Grup üyeleri — Arayan grubuna bir isim eklemek için Ekle tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip, Ekle

tuşuna basın.
Bir ismi arayan grubundan silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip Seçenek tuşuna basın ve Kartviziti çıkart
seçeneğini belirleyin.
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8. Arama kaydı

Cevapsız aramaları, arayan numaraları, aranan numaraları ve aramalarınızın yaklaşık süresini görüntüleyebilirsiniz.
Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis
alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son arama listeleri
Menü tuşuna basıp Arama kaydı seçeneğini belirleyin.
• Sizi arayıp cevapsız kalan son 20 kişinin telefon numaralarını görüntülemek için (şebeke servisi) Cevapsız aramalar

seçeneğini belirleyin. İsmin ya da telefon numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama
denemesinin sayısını gösterir.

İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülendiğinde Listele tuşuna basarak telefon
numaraları listesine erişebilirsiniz. Geri aramak istediğiniz telefon numarasına ilerleyip,  tuşuna
basın.

• Sizi arayan ve cevapladığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için (şebeke servisi) Gelen aramalar seçeneğini
belirleyin.

• Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için Aranan numaralar seçeneğini belirleyin.
İpucu: Son aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken  tuşuna bir kez basın.
Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

• Son arama listelerini silmek için Son arama listelerini sil seçeneğini belirleyin. Son arama listelerindeki tüm telefon
numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı
silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Bu listelerden birindeki bir isme veya numaraya ilerleyip Seçenek tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini
görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı Rehber'e kaydedebilir veya numaraya bir mesaj
gönderebilirsiniz.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları
Not: 
Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının
yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

• Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için Arama süresi seçeneğini
belirleyin. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke
servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir.

• Son oturumda gönderilen veya alınan verilerle toplam gönderilen ve alınan verileri görüntülemek, gönderilen ve alınan
toplam veri miktarını görüntülemek ve sayaçları sıfırlamak için GPRS veri sayacı seçeneğini belirleyin. Sayaç birimi bayttır.
Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

• Son GPRS bağlantısının yaklaşık süresini görüntülemek, toplam GPRS bağlantı süresini görüntülemek ve sayaçları
sıfırlamak için GPRS bağlantısı zaman sayacı seçeneğini belirleyin. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodunu
girmeniz gerekir.

Konumlama
Şebeke size bir konum bilgisi isteği gönderebilir.
Şebekenin telefonunuza ait konum bilgilerini yalnızca sizin onaylamanız koşuluyla göndermesini sağlayabilirsiniz (şebeke
servisi). Konum bilgisi teslimine abone olmak ve üzerinde anlaşmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza
başvurun.
• Konum bilgisi isteğini kabul etmek veya reddetmek için Kabul ya da Reddet tuşuna basın. İsteği cevapsız bırakırsanız,

telefon şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcıyla verdiğiniz karar doğrultusunda bunu otomatik olarak kabul eder
veya reddeder. Telefonun ekranında 1 cevapsız konum isteği mesajı görüntülenir. Cevapsız bırakılan konum bilgisi isteğini
görüntülemek için Göster tuşuna basın.

• Gönderilen son 10 gizlilik bildirimine veya isteğine ait bilgileri görüntülemek için Menü tuşuna basıp, Arama kaydı → 
Konumlama → Konum kaydı seçeneğini belirleyin.
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9. Ayarlar

Tercihler
Çeşitli etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için önceden belirlenmiş tercihlerle zil seslerini istediğiniz gibi
uyarlayabilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Tercihler seçeneklerini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip Seç tuşuna basın.
• Seçilen tercihi etkinleştirmek için Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
• Tercihi belirli bir süre (en çok 24 saat) etkin olacak şekilde ayarlamak için Zamanlı seçeneğini ve sürenin bitiş saatini

belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
• Tercihi kişiselleştirmek için Uyarla seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip gerekli değişiklikleri yapın. Bu

ayarlar Zil sesi ayarları menüsünde de değiştirilebilir. Geçerli durum bilginizi değiştirmek için Durumum seçeneğini
belirleyin. Bu menüyü Tercihe göre senkronize et seçeneğini Açık olarak ayarladıysanız kullanabilirsiniz. Tercihin ismini
değiştirmek için Tercih ismi seçeneğini belirleyin. Genel tercihinin ismi değiştirilemez.

İpucu: Bekleme modundayken tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için, tuş takımı kilitli değilse tercihler
listesini açın ve açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basarak istediğiniz tercihe ilerleyin. Tercihi
etkinleştirmek için Seç tuşuna basın.

Zil sesi ayarları 
Zil seslerini, bildirim seslerini, uyarı seslerini ve tuş seslerini ayarlayabilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Zil sesi ayarları seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde bulabilirsiniz. Burada
seçtiğiniz ayarların etkin tercihteki ayarları değiştireceğini unutmayın.
• Gelen arama bildirimi  — telefonun gelen sesli aramayı size bildirme şeklini ayarlamak için kullanılır: Çalan zil, Artarak, Tek

zil, Tek bip veya Kapalı.
• Zil sesi tonu  — gelen aramaların zil sesini ayarlamak için kullanılır. Galeri klasörüne kaydedilmiş zil seslerini seçmek için zil

sesi listesinden Galeri'yi aç seçeneğini belirleyin.

İpucu:  Kızılötesi bağlantıyla aldığınız veya tarayıcı ya da MMS üzerinden indirdiğiniz zil seslerini Galeri
klasörüne kaydedebilirsiniz.

• Zil sesi seviyesi  — zil seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
• Titreşimle bildirim  — telefonu, gelen sesli aramayı veya mesajı titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.
• Mesaj bildirim sesi  — gelen mesajların zil sesini ayarlamak için kullanılır.
• Basarak konuşma ayarları — standart hoparlörü veya durumu Rahatsız etme, bildirim sesini ve geri arama zil sesini bas

konuş özelliğine göre ayarlamak için kullanılır.
• Sohbet bildirim zil sesi  — gelen sohbet mesajlarının zil sesini ayarlamak için kullanılır.
• Tuş sesi  — tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
• Uyarı sesi  — telefonu, örneğin batarya boşalmak üzere olduğunda, sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
• Şunu bildir  — telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde

ayarlamak için kullanılır. İstediğiniz arayan grubuna veya Tüm aramalar seçeneğine ilerleyip, İşaretle tuşuna basın.

Ekran ayarları
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Ekran ayarları seçeneğini belirleyin.
Şu ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz:
• Duvar kağıdı — Telefonunuza bekleme modunda bir arka plan görüntüsü eklemek için. Galeri menüsünde önceden

kaydedilmiş görüntüler bulunur. Görüntüleri bir multimedya mesajından da alabilir veya görüntüleri PC'nizdeki PC Suite
yazılımından telefonunuza aktarıp Galeri klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG
biçimlerini destekler. Dosya biçimlerinin tüm çeşitleri desteklenmemektedir.
Duvar kağıdını seçmek için Duvar kağıdı seç seçeneğini belirleyin. İstediğiniz görüntüye ilerleyip Seçenek tuşuna basın ve
Duvar kağıdı yap seçeneğini belirleyin.
Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için sırasıyla Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

• Renk düzenleri — Menü arka planı ve sinyal ile batarya çubuğu renkleri gibi bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek
için.

• Operatör logosu — Operatör logosunu görüntülemek veya gizlemek için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz menü
sönük görüntülenir. Ekran koruyucu etkinken operatör logosu görüntülenmez.
Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.

• Ekran koruyucu zaman aşımı — Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce geçmesi gereken süreyi ayarlamak için.
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Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.
• Ekran kontrastı — Kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basarak ekranın kontrastını, açık veya karanlık olarak

değiştirmek için.
• Menü görünümü — Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için. Liste veya Tablo seçeneklerini belirleyin.

Saat ve tarih ayarları
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Saat ve tarih ayarları seçeneklerini belirleyin.
• Saat — Saatin bekleme modundayken görüntülenmesi için Saati göster seçeneğini ya da gizlenmesi için Saati gizle

seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için Saati ayarla seçeneğini, saat dilimini ayarlamak için Saat dilimleri seçeneğini ve
12 saat veya 24 saat biçimini seçmek için Saat biçimi seçeneğini belirleyin.
Saat Mesajlar, Arama kaydı, Çalar saat, zamanlı Tercihler, Takvim, Notlar ve ekran koruyucu özellikleri için işlev görür.
Batarya uzun süre telefondan çıkarılmışsa veya tam olarak boşalmışsa saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

• Tarih — Tarihi göster (veya Tarihi gizle) seçeneğini belirlerseniz telefon bekleme modundayken tarih gösterilir (veya
gizlenir). Tarihi ayarlamak için Tarihi ayarla seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih ayırıcısını da belirleyebilirsiniz.

• Tarihi/saati oto- matik güncelle (şebeke servisi) — Telefonu, saat ve tarihi bulunduğunuz saat dilimine göre otomatik
olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için Açık seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onay
isteyecek şekilde ayarlamak için Önce onay al seçeneğini belirleyin.
Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez.
Otomatik güncelleştirme ayarladığınız bazı alarmları geçersizleştirebilir. Kullanılabilirlik hakkında bilgi almak için şebeke
operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kısayollar
En sık kullandığınız işlevlere hızlı bir şekilde erişmek için sağ seçim tuşunu ve ses komutlarını kullanabilirsiniz.
Sağ seçim tuşuna atanacak bir işlev seçmek ve bazı işlevler için ses komutları eklemek için Menü tuşuna basıp Ayarlar → 
Kişisel kısayollar seçeneklerini belirleyin.
• Sağ seçim tuşuna atanacak bir işlev seçmek için Sağ seçim tuşu seçeneğini belirleyin. Bir işleve ilerleyin ve seçin.
• Ses komutları eklemek için Ses komutları seçeneğini belirleyip bir komut klasörü seçin. Ses etiketi eklemek istediğiniz bir

işlev seçip Ekle tuşuna basın. En çok, seçtiğiniz on işlev için ses etiketi ekleyebilirsiniz. Seçilen işlevin bir ses etiketi varsa
 göstergesi görüntülenir. Bir ses komutunu etkinleştirmek için Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir

uygulama veri alırken veya gönderirken, bir ses komutunu etkinleştiremeyeceğinizi veya ses etiketi ekleyemeyeceğinizi
unutmayın.

Bağlantı

Kızılötesi
Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri gönderip alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyumlu telefon ile bilgisayar
gibi bir veri cihazı arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak kartvizit gibi veriler gönderebilir veya
alabilirsiniz.
Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer
ürünüdür.
Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz uyumlu cihaz IrDA uyumlu olmalıdır.
Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma
1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel

bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantı için iki cihaz arasında tercih edilen mesafe 1 metredir (3,28 feet).
2. Kızılötesi bağlantı yoluyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için Menü tuşuna

basıp Ayarlar → Kızılötesi seçeneklerini belirleyin.
3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği kızılötesi işlevini seçer.
Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 2 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa bağlantı iptal edilir ve
yeniden başlatılması gerekir.
Kızılötesi bağlantı göstergesi

•  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasını
kullanarak veri göndermeye veya almaya hazırdır.

•  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

A y a r l a r
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GPRS
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı
şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine
kablosuz erişim sağlar.
Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS veri iletim hızlarını yükseltmek için kullanılan bir telsiz arabirim modülasyon tekniği olan
global gelişim için daha yüksek veri iletim hızları kullanır (EDGE).
Telefonunuzun, (E)GPRS teknolojisini kullanan işlevleri, mesajlaşma, sayfa tarama, e-posta, uzaktan senkronizasyon,
uygulama indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısıdır (örneğin, İnternet ve e-posta).
(E)GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için:
1. (E)GPRS servisinin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak, (E)GPRS servisine abone olmak, ayrıca veri aktarım hızı ve fiyatlar

konusunda bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
2. (E)GPRS kullanan her uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.
Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğiniz zaman telefonun, şebekede varsa GPRS yerine EGPRS kullandığını unutmayın. EGPRS ve
GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya GSM verisi veya CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit
Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

GPRS bağlantısı
(E)GPRS bağlantıları ayarlarını tanımlamak için Menü tuşuna basıp Ayarlar → Bağlantı → GPRS → GPRS bağlantısı
seçeneklerini belirleyin.
• Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için Sürekli bağlantı

seçeneğini belirleyin. (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi gösterilir. (E)GPRS’i
kullanan bir uygulamayı başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur.  göstergesi görüntülenir ve veri
aktarımı gerçekleştirilebilir. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine
kayıtlı durumda kalır. Bir (E)GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst
köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  göstergesi görüntülenir. GPRS ile EGPRS
göstergesinin aynı olduğunu unutmayın.

• Telefonu, (E)GPRS kullanan bir uygulama için gerekli olduğunda bir (E)GPRS şebekesine kaydolmak ve (E)GPRS bağlantısı
kurmak üzere ayarlamak için Gerektiğinde seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilecektir.

Telefonun aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem XHTML sayfalarını tarayabilir,
hem multimedya mesajları alabilir, hem de çevirmeli bilgisayar bağlantısını sürdürebilirsiniz.

GPRS modem ayarları
Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantıları
kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.
(E)GPRS bağlantıları ayarlarını PC'den tanımlamak için Menü tuşuna basıp Ayarlar → Bağlantı → GPRS → GPRS modem
ayarları seçeneklerini belirleyin.
• İstediğiniz erişim noktasını etkinleştirmek için Etkin erişim noktası seçeneğini belirleyin.
• Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için Etkin erişim noktasını düzelt seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri

belirleyin: Erişim noktası takma adı Etkinleştirilen erişim noktası için kullanmak istediğiniz bir ad girmek için. GPRS erişim
noktası (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girmek için. Erişim noktasının adını öğrenmek
için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

(E)GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak bilgisayardan da
yapabilirsiniz. Ayarları hem bilgisayarda hem telefonda yaptığınızda, bilgisayardaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Arama ayarları
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Arama ayarları seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• Arama aktarma — (şebeke servisi) gelen aramalarınızı telesekreteriniz gibi başka bir numaraya yönlendirmek için

kullanılır (şebeke servisi).
Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen
aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.
İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde sesli
aramaları aktarmak üzere Meşgulse aktar seçeneğini belirleyin.
Aktarma ayarını etkinleştirmek için Etkinleştir seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliyorsa, aramanın
aktarılması için geçmesi gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için İptal et seçeneğini veya
arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için Durumu kontrol et (aktarma seçeneğinde
kullanılabiliyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.
Aktarma göstergelerini bekleme modunda görebilirsiniz. Bkz. Bekleme modu sayfa 13.
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• Otomatik ses kontrolü — Kulaklığın ses seviyesini otomatik olarak, ses seviyesi tuşlarıyla ayarlamış olduğunuz belirli bir
düzeye ayarlamak için Açık seçeneğini belirleyin. Örneğin, gürültülü bir ortamda telefon kulaklığının ses seviyesi
yükseltilir; buna karşılık, telefonda konuştuğunuz kişi çok bağırarak konuşuyorsa ses seviyesi düşürülür.

• Herhangi bir tuşla cevap — Açık seçeneğini belirlerseniz, gelen aramayı açma/kapama tuşu, bas konuş tuşu,  ve 
seçim tuşları ve  tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplayabilirsiniz.

• Otomatik tekrar arama — Açık seçeneğini belirlerseniz, telefon başarısız bir arama girişiminin ardından aramayı bağlamak
için en çok 10 deneme daha yapacaktır.

• Hızlı arama — Açık seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimleri ve telefon
numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

• Arama bekletme servisi — Etkinleştir seçeneğini belirlerseniz, şebeke, görüşmeniz sürerken gelen aramayı size bildirecektir
(şebeke servisi).

• Arama sonrası özeti — Açık seçeneğini belirlerseniz, telefon her aramadan sonra yaklaşık süreyi ve maliyeti kısa bir süre
görüntüler (şebeke servisi).

• Arayan kimliğimi gönder — Evet seçeneğini belirlerseniz, telefon numaranız aradığınız kişi tarafından görülebilir (şebeke
servisi). Şebeke belirler seçeneğini belirlerseniz, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

• Yapılan aramalar için telefon hattı — (şebeke servisi) arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır.
Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke
operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Hat 2 seçeneğini belirlemiş ve bu şebeke servisine abone olmamışsanız, arama yapamazsınız. Ancak, her iki hatta gelen
aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplanabilir.
SIM kartınızın desteklemesi durumunda, hat seçimini engellemek için Seçenek tuşuna basıp, Kilitle seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bekleme modunda, bir hattan diğerine geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Telefon ayarları
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Telefon ayarları seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:
• Dil ayarları — Ekran metinlerinde kullanılacak dili belirlemek için Telefon dili seçeneğini belirleyin. Otomatik ayarını

seçerseniz, telefon SIM karttaki bilgilere dayanarak dili otomatik olarak seçer.
Metin yazma için başka bir dil seçmek isterseniz Yazma dili seçeneğini belirleyin.

• Hafıza durumu — seçeneği kalan hafıza miktarını ve her işlevin kullandığı hafızayı görüntülemek için kullanılır.
• Otomatik tuş kilidi — seçeneği tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitler. Arama sırasında telefon

normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı kilitli kalır.
• Güvenlik tuş kilidi — seçeneği telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır.
• Hücre bilgi ekranı — seçeneği, telefon MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisini temel alan bir

hücresel şebekede kullanıldığında telefonun bu durumu belirtmesini (şebeke servisi) sağlamak için kullanılır.
• Açılış notu — seçeneği telefonu açtığınızda kısa bir süre görüntülenecek kişisel bir not yazmak için kullanılır.
• Operatör seçimi — seçeneği telefonu, bölgenizdeki hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde

ayarlamak için kullanılır.
Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan şebekelerden birini seçebilirsiniz.

• SIM hizmeti işlemleri onayı — seçeneği telefonunuz ve servis sağlayıcınız arasında gönderilen mesajları onaylamak için
kullanılır.
Bu servislere erişmek için kısa mesaj göndermeniz veya telefonla aramanız gerekebileceğini unutmayın. Servis ücreti
ödemeniz gerekebilir.

• Yardım metni — seçene telefonu yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yardım metinleri telefon
işlevlerinin kullanımı hakkında bilgi verir.

• Başlama tonu — seçeneği telefonun her açıldığında sesli bir sinyal vermesini sağlar.

Sohbet ve durum ayarları
Sohbet ve Durumum ayarlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza
başvurun. Sohbet ve durum ayarlarını şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.
Ayarları düzenleme ve etkinleştirme
1. Menü tuşuna basıp Ayarlar → Sohbet ve durum ayarları seçeneklerini belirleyin.
2. Ayarları girmek için Geçerli sohbet ve durum ayarları seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyin

ve Etkin kıl tuşuna basın.
3. Geçerli soh. ve du-rum ayar. düzenle seçeneğini belirleyin. Tüm ayarları sırayla seçin ve şebeke operatörünüzden veya

servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda, gereken tüm ayarları girin. Bağlantı ayarlarının Bağlantı ayarları
menüsünde bulunduğunu unutmayın.
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Donanım ayarları
Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefonun uyumlu mobil donanımlara, örneğin ahizesiz kullanım birimine o anda bağlı
veya daha önce bağlanmış olması durumunda görüntülenir.
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Donanım ayarları seçeneğini belirleyin. Telefona o anda bağlı durumda olan veya daha önce
bağlanıp çıkarılmış bir donanımı seçebilirsiniz. Bazı donanımları telefona bağladığınız anda, kullanılabilen seçenekler
otomatik olarak etkinleştirilir.
• Aksesuar tercihi — seçeneği seçilen donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi

belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
• Otomatik cevap — seçeneği telefonu, gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamanızı

sağlar. Gelen arama bildirimi seçeneği Tek bip veya Kapalı olarak ayarlanmışsa, otomatik cevap işlevi kullanılamaz.
• Aydınlatma — seçeneği ışıkları sürekli Açık tutmak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra ışıkların 15 saniye boyunca açık

kalmasını istiyorsanız Otomatik seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları
Güvenlik ayarlarında, giriş kodları ve diğer güvenlik özellikleri için ayarlar bulunur.
Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı
kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.
Menü tuşuna basıp Ayarlar → Güvenlik ayarları seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• PIN kodunun sorulması — Telefonu, her açtığınızda sizden PIN kodu isteyecek şekilde ayarlamak için.
• Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) — Aramaları sınırlandırmak için.
• Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı ve metin mesajlarınızı seçtiğiniz telefon numaralarıyla

sınırlandırmak için.
Sabit arama seçeneği açık olduğunda (E)GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj göndermek dışındaki (E)GPRS bağlantıları
kurulamaz; alıcını telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesinde yer almalıdır.

• Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirlemek için.
• Güvenlik düzeyi — Telefonu, takılan her yeni SIM kartta güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlamak için Telefon seçeneğini

belirleyin.
Telefonu, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullanımdaki hafızayı değiştirdiğinizde veya bir hafızadan diğerine kopyalama
yaptığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için Hafıza seçeneğini belirleyin.

• Erişim kodları — Giriş kodlarını değiştirmek için.

Fabrika ayarlarını geri yükleme
Bazı menü ayarlarının ilk değerlerini geri yükleyebilirsiniz.
1. Menü tuşuna basıp Ayarlar → Fabrika ayarlarını geri yükle seçeneklerini belirleyin.
2. Güvenlik kodunu girip Tamam tuşuna basın.

Rehber’de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi, girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmediğini
unutmayın.

A y a r l a r

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 42



10. Galeri

Örneğin multimedya mesajlarıyla aldığınız resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz.
Telefonunuz, satın alınan içeriği korumaya yönelik DRM - Dijital Haklar Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini
destekler. Herhangi bir içerik öğesi, örneğin bir zil sesi korumaya alınmış ve kullanma sayısı, kullanma dönemi gibi belirli
kullanım kurallarıyla ilişkilendirilmiş olabilir. Bu kurallar, servis sağlayıcısına bağlı olarak içerikle birlikte veya ayrıca
gönderilen içerik etkinleştirme anahtarında tanımlanır. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. İçerik ve
etkinleştirme anahtarı ücrete tabi olabileceğinden bunları almadan önce teslim koşullarını kontrol edin. Galeri, paylaşılan
hafızayı kullanır. Bkz. Paylaşılan hafıza sayfa 6.

Galerideki klasörler
1. Menü tuşuna basıp Galeri seçeneğini belirleyin. Klasörlerin listesi görüntülenir. Görüntüler, Video klipler, Grafikler, Zil

sesleri ve Kayıtlar telefonun orijinal klasörleridir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin ve içindeki dosyaların listesini görmek için Aç tuşuna veya kullanabileceğiniz seçeneklerin

listesini görmek için Seçenek tuşuna basın.
• Klasör ekle, Klasörü sil, Taşı, Klasöre ad ver, Ayrıntılar, Görünüm türü veya Sırala seçeneğini belirleyin. Telefonun orijinal

klasörlerini silemez, yeniden adlandıramaz ve taşıyamazsınız.
• Hafıza durumu'nu seçerek telefon hafızasının kullanım durumunu görebilirsiniz.
• Kullanabileceğiniz tüm etkinleştirme anahtarlarını görmek için Etkinl. anah. listesi seçeneğini belirleyin. Örneğin,

geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.
• Daha fazla görüntü ve ses indirmek için İndirilenler seçeneğini belirleyin. Grafik siteleri, Zil sesi siteleri veya Video siteleri

seçeneğini belirlediğinizde mevcut yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsündeki yer imlerinin
(bookmarks) listesine erişmek için Diğer yer imleri seçeneğini belirleyin. Bkz. Yer imleri (bookmarks) sayfa 60.
İstediğiniz sayfaya bağlanmak için ilgili yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin
durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, Servisler menüsünü açın ve başka bir
ayar grubunu etkinleştirin. Bkz. Bir servise bağlanma sayfa 59. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.
Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya
servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

3. Bir klasörü açtığınızda, aradığınız dosyaya ilerleyin. Dosyayı görüntülemek için Aç tuşuna, MMS aracılığıyla göndermek için
 tuşuna basın. Telefon, 3GP biçimindeki video klipleri (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit profil) oynatabilir.

Seçenek tuşuna basın ve listeden istediğiniz seçeneği belirleyin.

Galerideki dosyalar için seçenekler
Galeri menüsündeki dosyalar için örneğin aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir. İstediğiniz dosyaya ilerleyin ve
Seçenek tuşuna basın.
• Sil — seçeneği seçilen dosyaları silmek için kullanılır.
• Gönder — seçeneği, seçilen dosyaları MMS veya kızılötesi bağlantısı üzerinden göndermenizi sağlar.
• Görüntü düzenle — seçeneği, seçilen görüntü dosyasını düzenlemenizi sağlar.
• Taşı — seçeneği, dosyayı başka bir klasöre taşımak için kullanılır. Dosyayı taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin, Seçenek

tuşuna basın ve Buraya taşı seçeneğini belirleyin.
• Yeni ad ver — seçeneği dosyaya yeni bir ad vermek için kullanılır.
• Duvar kağıdı yap — seçeneği seçilen görüntü dosyasını duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.
• Zil sesi yap — seçeneği seçilen ses dosyasını zil sesi olarak ayarlama olanağı verir.
• Hafıza durumu — seçeneği telefon hafızasının kullanım durumunu görüntülemek için kullanılır.
• İçeriği etkinleştir — seçeneği seçilen dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca,

dosya tarafından etkinleştirme anahtarı destekleniyorsa gösterilir.
• Ayrıntılar — seçeneği dosya bilgilerini, örneğin dosyanın tarihini görmek için kullanılır.
• Görünüm türü — seçeneği telefonun dosyaları görüntüleme biçimini ayarlamanızı sağlar.
• Sırala — seçeneği dosya ve klasörleri tarihe, türe ve boyuta göre sıralamak için kullanılır.
• Tümünü sil — seçeneği seçilen klasördeki tüm dosyaları silmek için kullanılır.
• Sırayla aç — seçeneği klasördeki dosyaları sırayla görüntülemek için kullanılır.
• Klasör ekle — seçeneği yeni bir klasör eklemek için kullanılır.
• Etkinl. anah. listesi — seçeneği kullanabileceğiniz tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için kullanılır.

Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.
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11. Medya

Kamera
Entegre kamerayla fotoğraflar çekebilirsiniz.
Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefonun ana ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG
biçiminde görüntüler oluşturabilir ve H.263 (SubQCIF) biçiminde video klipler çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekme
1. Menü tuşuna basıp Medya → Kamera seçeneğini belirleyin.
2. Standart bir fotoğraf çekmek için Standart fotoğraf seçeneğini veya rehbere kaydedilen bir ada ya da telefon numarasına

ekleyebileceğiniz bir fotoğraf çekmek için Portre fotoğraf seçeneğini belirleyin. Işık yetersizse, Gece modu seçeneğini
belirleyin.

İpucu: Vizörü standart fotoğraf modunda hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda  tuşuna
basın. Kamera modunu, örneğin videoya, hızlı bir şekilde değiştirmek için,  veya  tuşunu basılı tutun.

3. Vizör olarak kullanılan görüntü ekranda belirir.
Seçenek tuşuna basıp şu seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
• Modu değiştir — kamera çalışma modunu değiştirmek için kullanılır.
• Zamanlayıcı — zamanlayıcıyı etkinleştirmek için kullanılır.
• Görüntü dizisi — hızlı bir şekilde art arda beş fotoğraf çekmek için kullanılır.
• Öncekini göster — vizöre eriştikten sonra bir fotoğraf çekmiş olmanız durumunda, en son fotoğrafı görüntülemek için

kullanılır.
• Galeri'yi aç — galeriye erişmek için kullanılır.

4. Fotoğraf çekip kaydetmek için Çek tuşuna basın. Telefon, fotoğrafı Galeri menüsündeki Görüntüler klasörüne kaydeder.
Bir fotoğraf kaydedildikten sonra Seçenek tuşuna basarsanız, seçenekler listesinden seçim yapabilirsiniz.
• Yakınlaş. — fotoğrafı yakınlaştırmak için kullanılır.
• Gönder — fotoğrafı bir multimedya mesajıyla veya kızılötesi bağlantısıyla göndermek için kullanılır.
• Kartvizite ekle — bir kartvizite portre fotoğraf eklemek için kullanılır.
• Yeni ad ver — kaydedilen fotoğrafa yeni bir ad vermek için kullanılır.
• Galeri'yi aç — Galeri menüsüne erişmek için kullanılır.
• Kontrastı ayarla — fotoğraflardaki kontrastı ayarlamak için kullanılır.
• Duvar kağıdı yap — fotoğrafı duvar kağıdı yapmak için kullanılır.
• Ayrıntılar — fotoğraf bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

5. Başka bir fotoğraf çekmek için Geri tuşuna, çekilmiş bir fotoğrafı silmek içinse Sil tuşuna basın.
İpucu: Kamera zamanlayıcısını bir defada tek bir görüntü için etkinleştirebilirsiniz. Seçenek tuşuna basıp
Zamanlayıcı seçeneğini belirleyin. Başlat tuşuna basın; kamera, zaman aşımının ardından fotoğrafı çeker
ve Galeri menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme
1. Menü tuşuna basıp Medya → Kamera → Video seçeneğini belirleyin.
2. Video klip kaydetmeye başlamak için Kaydet tuşuna basın. Bir video klip kaydedilirken, ekranın üst kısmında 

göstergesi ve kalan kayıt süresi görüntülenir.
Kaydı duraklatmak için Duraklat tuşuna, kayda devam etmek içinse Devam tuşuna basın.

3. Kaydı sona erdirmek için Dur tuşuna basın. Telefon, kaydı Galeri menüsündeki Video klipler klasörüne kaydeder.
4. Kaydı görüntülemek için Oynat tuşuna, başka bir video klip kaydetmek için Geri tuşuna veya seçenekler listesinden seçim

yapmak için Seçenek tuşuna basın.
• Sil — kaydı silmek için kullanılır.
• Gönder — kaydı, multimedya mesajıyla veya kızılötesi bağlantısıyla göndermek için kullanılır.
• Yeni ad ver — yapılan kayda yeni bir ad vermek için kullanılır.
• Galeri'yi aç — Galeri menüsüne erişmek için kullanılır.
• Sesi kapat — kaydı oynatırken sesi susturmak için kullanılır.
• Kontrastı ayarla — kayıtta kontrastı ayarlamak için kullanılır.
• Ayrıntılar — kayıt detaylarını görüntülemek için kullanılır.

Kamera ayarları
Kamera menüsünde kamera ayarlarını yapmak için Ayarlar seçeneğini belirleyin ve listeden bir seçenek belirleyin.
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• Görüntü kalitesi — görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için kullanılır. Yüksek,
Normal veya Temel seçeneğini belirleyin. Yüksek seçeneği en iyi görüntü kalitesini sağlar, ancak hafızada daha çok yer
kaplar.

• Video klip uzunluğu — kaydedilen video kliplerin uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
• Kamera sesleri — deklanşör sesini ve zamanlayıcı sesini Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için kullanılır.
• Standart başlık — fotoğraf kaydedilirken kullanılan başlığı tanımlamak için kullanılır. Otomatik seçeneğini belirlerseniz,

standart başlık kullanılır. Başlığım seçeneğini belirlerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Radyo
FM radyo, kulaklıklı mikrofon setinin kablosunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza
uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlanmalıdır.

Uyarı: 
Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza
zarar verebilir.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun belirli bir bölgedeki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

Radyoyu açma ve kapatma
1. Radyoyu açmak için Menü tuşuna basıp Medya → Radyo seçeneklerini belirleyin.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
• Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ve radyo kanalının adı
• Radyo kanalının frekansı

2. Önceden kaydettiğiniz radyo kanalları varsa, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyin veya 1 ile 9 arasındaki bir sayı tuşuna
basarak bir radyo kanalı konumu seçin.
Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, dinlemek istediğiniz kaydedilmiş radyo kanalına gitmek için
kulaklık tuşuna basın.

3. Radyoyu kapatmak için Seçenek tuşuna basıp Kapat seçeneğini belirleyin.
İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma
Radyo açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal
bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için Kanalı kaydet seçeneğini belirleyin. Kanalın adını girip Tamam tuşuna basın.
Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

İpucu: Kanalı 1 ile 9 arasındaki bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için, istediğiniz konuma karşılık
gelen sayı tuşunu basılı tutarak kanalın adını yazın ve Tamam tuşuna basın.

Radyoyu dinleme
Uyarı: 
Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo açıkken Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• Kapat — seçeneği radyoyu kapatmak için kullanılır.
• Kanalı kaydet — seçeneği bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. En çok 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz.
• Oto. ayarlama — Yukarıya veya aşağıya doğru otomatik kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşuna kısa

bir süre basın. Bir kanal bulunduğunda arama işlemi durdurulur. Bulunan kanalı kaydetmek için Tamam tuşuna basıp
Kanalı kaydet seçeneğini belirleyin.

• Elle ayarlama — Elle kanal ararken, yukarıya veya aşağıya doğru 0,1 MHz atlayarak kanal aramak için  veya 
tuşuna kısa bir süre basın; yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde kanal aramak için  veya  tuşunu basılı
tutun. Bulunan kanalı kaydetmek için Tamam tuşuna basıp Kanalı kaydet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Hızlı bir biçimde Elle ayarlama seçeneğini belirlemek için Radyo menüsünde  tuşuna basın.

• Frekans ayarı — seçeneği sık dinlenen radyo kanallarını kaydetmek için kullanılır. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının
frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp Tamam tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için
Tamam tuşuna basıp Kanalı kaydet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Hızlı bir biçimde Frekans ayarı seçeneğini belirlemek için Radyo menüsünde  tuşuna basın.

• Kanalı sil — seçeneğin kaydedilmiş kanalları silmek için kullanılır. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için, kanala ilerleyip Sil
tuşuna basın ve işlemi onaylayın.

M e d y a
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• Yeni ad ver — seçeneği kaydedilmiş kanala yeni bir ad vermenizi sağlar. Yeni bir ad girip Tamam tuşuna basın.

• Hoparlör veya Kulaklık — seçeneği radyoyu hoparlörden (veya kulaklıklı mikrofon setinden) dinleme olanağı sağlar.
Kulaklıklı mikrofon setini telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

• Mono çıkış veya Stereo çıkış — seçeneği radyo yayınını mono (veya stereo) olarak dinleme olanağı verir.

Radyo dinlerken bir arama yapar veya gelen aramayı cevaplarsanız, radyonun sesi kapatılır. Görüşmeyi bitirdiğinizde ses
otomatik olarak önceki seviyesine getirilir.
Bir uygulamanın (E)GPRS veya HSCSD bağlantısıyla veri gönderip alması radyo ile girişime yol açabilir.

Ses kayıt cihazı
Bir konuşmayı, sesi veya etkin bir aramayı 3 dakika süreyle kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, örneğin, daha sonra yazmak üzere bir
ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz. Yaptığınız bir kaydı zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz.
Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme
1. Menü tuşuna basıp Medya → Ses kaydedici seçeneklerini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Kaydet seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydetmeye başlamak için Seçenek tuşuna basıp

Kaydet seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydederken, telefonu normal konumda, kulağınıza yakın tutun.
Görüşmenin tüm tarafları yaklaşık 5 saniyede bir zayıf bir bip sesi duyar.

3. Kaydı bitirmek için Dur tuşuna basın. Kayıt Galeri menüsünün Kayıtlar klasörüne kaydedilir.
Yapılan son kaydı dinlemek için Son kaydı çal seçeneğini belirleyin.
Kaydı multimedya mesajıyla veya kızılötesi bağlantı yoluyla göndermek için Gönder seçeneğini belirleyin.

Kayıtları dinleme
1. Kayıtları dinlemek için Menü tuşuna basıp Medya → Ses kaydedici → Kayıt listesi seçeneklerini belirleyin. Galeri altındaki

klasörlerin listesi görüntülenir.
2. Kayıtlar klasörünü ve dinlemek istediğiniz kaydı açın. Kullanılabilir kayıt seçenekleri için. Bkz. Galerideki dosyalar için

seçenekler sayfa 43.

M e d y a
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12.  Bas konuş

Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş servisi ( BK), GSM/GPRS hücresel şebekesinden kullanılabilen iki yönlü bir radyo
servisidir. Bas konuş servisi, BK tuşuna basılmasıyla bağlantı sağlanabilen doğrudan ses iletişimine olanak tanır.
Bas konuş servisini, uyumlu cihaza sahip bir kişiyle veya bir grup insanla görüşmek için kullanabilirsiniz. Arama bağlantınız
kurulduğunda, aradığınız kişinin veya grubun telefonu cevaplaması gerekmez. GPRS sayaçlarının yanı sıra, telefon Arama
kaydı menüsünde son arama listelerine yalnızca bire bir aramaları kaydeder. Alıcıların aramayı duyup duymadıklarına
yönelik başka hiçbir onay bulunmadığından, katılımcıların uygun olan her durumda tüm iletişim alımlarını onaylaması
gerekir.
Servisin kullanılabilirliği ve fiyatları hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis
sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servislerinin normal aramalara göre daha sınırlı olabileceğini unutmayın.
Bas konuş servisini kullanmadan önce gerekli bas konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir.
Bas konuş servisine bağlıyken, telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş
servisi normal ses iletişimiyle bağlantılı değildir ve bu nedenle, normal sesli aramalarda kullanılabilen servislerin birçoğu
(örneğin, telesekreter) hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş iletişimlerinde kullanılmaz.

Bas konuş menüsünü açma
Menü tuşuna basıp Basarak konş. seçeneğini belirleyin. Bas konuş menü seçim listesi gösterilir.
• Bas konuş servisine bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için BK'yi aç veya BK'yi kapat seçeneğini belirleyin.
• Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için Geri ara. gelen ku. seçeneğini belirleyin.
• Bas konuş gruplarının listesini görüntülemek için Grup listesi seçeneğini belirleyin.

İpucu: Grup listesi seçeneğine bekleme modundan hızlı bir şekilde erişmek için  tuşuna basın.

• Bas konuş adresi eklediğiniz kartvizitlerin listesini görüntülemek için Rehber listesi seçeneğini belirleyin.
• Telefona yeni bir bas konuş grubu eklemek için Grup ekle seçeneğini belirleyin.
• Bas konuş işlevi için gerekli ayarları yapmak için Ayarlar seçeneğini belirleyin.
• Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan bas konuş şebekesi portalına bağlanmak için Servisler seçeneğini

belirleyin.

Bas konuş ayarları
İki tür bas konuş ayarı vardır: Kullanım ayarları ve servis ayarları.

Kullanım ayarları
Menü tuşuna basıp Basarak konş. → Ayarlar → BK ayarları seçeneğini belirleyin.
• Telefonu, gelen bire bir aramaların alımına olanak verecek şekilde ayarlamak için 1'e 1 konuşma → Açık seçeneğini

belirleyin. Kapalı seçeneğini belirlerseniz, bire bir arama yapabilir ancak alamazsınız. Servis sağlayıcının bu ayarları
geçersiz kılan birtakım servisler sunabileceğini unutmayın. Telefonu, gelen bire bir aramaları ilk olarak size zil sesiyle
bildirecek şekilde ayarlamak için 1'e 1 konuşma → Bildir seçeneğini belirleyin.

• Dinlenen grupları etkinleştirmek için Dinlenen gruplar → Açık seçeneğini belirleyin.
• Telefonu, açıldığında otomatik olarak bas konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için Açılışta BK durumu → Evet

seçeneğini belirleyin.
• Bas konuş adresinizi grup aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için BK adresimi gönder → Hayır seçeneğini

belirleyin.
• Ayrıca, Zil sesi ayarları menüsünde bas konuş seslerine ait ayarları da seçebilirsiniz. Telefonu, bas konuş iletişiminde

hoparlörü veya kulaklığı kullanacak şekilde ayarlamak için Zil sesi ayarları → Basarak konuşma ayarları → Ses
seçenekleri → Hoparlör veya Kulaklık seçeneğini belirleyin. Rahatsız etme seçeneğini belirlerseniz, herhangi bir bas konuş
araması yapamaz veya alamazsınız.

Bas konuş servisi ayarları
Bas konuş servisi ayarlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza
başvurun. Ayarları, şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.
Ayarları düzenleme ve etkinleştirme
1. Menü tuşuna basıp Basarak konş. → Ayarlar seçeneğini belirleyin.
2. Ayarları girmek için Etkin servis ayarları seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve Etkin kıl tuşuna

basın.
3. Etkin servis ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin. Ayarları tek tek seçip, şebeke operatörünüzden veya servis

sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda gereken tüm ayarları girin. Bağlantı ayarları alt menüsünde gereken
bağlantı ayarlarının yer aldığını unutmayın.
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Bas konuş servisine bağlanma ve servis bağlantısını kesme
• Bas konuş servisine bağlanmak için Menü tuşuna basıp, Basarak konş. → BK'yi aç seçeneğini belirleyin. , bas konuş

bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Telefon, bas konuş servisi bağlantısı kesilene
kadar otomatik olarak yeniden servise bağlanmayı dener. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (Standart ve Dinlenen)
gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı bekleme modunda görüntülenir.

• Bas konuş servisi bağlantısını kesmek için BK'yi kapat seçeneğini belirleyin.

Bas konuş araması yapma ve alma
Telefonu, bas konuş iletişiminde hoparlörü veya kulaklığı kullanacak şekilde ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu normal
şekilde kulağınıza dayayarak kullanabilirsiniz.

Uyarı: 
Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Grup araması yapma
Bir grup araması yapmak veya almak için bas konuş servisine bağlanın.
Standart grubu aramak için BK tuşuna basın. Erişimin sağlandığını belirten bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup
adınız görüntülenir.
Standart olmayan bir grubu aramak için bas konuş menüsündeki Grup listesi seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin
ve BK tuşuna basın.
Konuştuğunuz tüm süre boyunca BK tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde bulundurun. Konuşma
bittiğinde BK tuşunu serbest bırakın. Konuşma, "ilk gelen, ilk servise alınır" temeline göre yapılır. Biri konuşmayı bitirdiğinde,
BK tuşuna ilk basan kişi bir sonraki konuşmacı olur.

Bire bir arama yapma
Bire bir aramalar, bir grup yerine yalnızca tek kişiye yaptığınız aramalardır.
• Bas konuş servisine bağlandığınızda, farklı şekillerde bire bir arama yapabilirsiniz: Servis sağlayıcıdan alınan bas konuş

adresine eklediğiniz kartvizitler listesinde bir kişiye bire bir arama başlatmak için Rehber listesi seçeneğini belirleyin.
Kartvizite ilerleyip, BK tuşuna basın. Ayrıca, kartviziti Rehber listesinden de seçebilirsiniz.

• Bas konuş grupları listesinden bire bir arama başlatmak için Grup listesi seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin.
Seçenek tuşuna basın, Etkin üyeler seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.

• Aldığınız geri arama istekleri listesinden bire bir arama başlatmak için Geri ara. gelen ku. seçeneğini belirleyin. İstediğiniz
takma ada ilerleyip, BK tuşuna basın.

Grup araması veya bire bir arama alma
Gelen grup araması ve bire bir arama kısa bir sinyal sesiyle bildirilir. Bir grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma
adı görüntülenir. Bilgilerini Rehber menüsüne kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, kaydedilen ad kimliğin
tanınması durumunda görüntülenir; aksi durumda, yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.
Telefonu size öncelikle bire bir aramaları bildirecek şekilde ayarlamışsanız, gelen bire bir aramayı kabul edebilir veya
reddedebilirsiniz.
Başka bir grup üyesi konuştuğu sırada, gruba yanıt vermeye çalışırken BK tuşuna basarsanız bir bekletme sesi duyulur ve BK
tuşuna bastığınız süre boyunca Kuyrukta mesajı görüntülenir. BK tuşunu basılı tutun ve önce diğer kişinin konuşmasını
bitirmesini bekleyin, ardından konuşmaya başlayın.

Geri arama istekleri

Bir geri arama isteği gönderme
Bire bir arama yapmış ve yanıt alamamışsanız, söz konusu kişinin sizi geri aramasını sağlayacak bir istek gönderebilirsiniz.
• Geri arama isteğini iki farklı şekilde gönderebilirsiniz: Geri arama isteğini Basarak konş. menüsündeki rehber listesinden

göndermek için Rehber listesi seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, Seçenek tuşuna basın ve Geri ara. is. gönder
seçeneğini belirleyin.

• Rehber menüsünden bir geri arama isteği göndermek üzere bekleme modunda  tuşuna basın ve istediğiniz kartvizite
ilerleyin. Bilgiler tuşuna basın, bas konuş adresine ilerleyin, Seçenek tuşuna basın ve Geri ara. is. gönder seçeneğini
belirleyin.

• Basarak konş. menüsündeki grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için Grup listesi seçeneğini belirleyin ve
istediğiniz gruba ilerleyin. Seçenek tuşuna basın, Etkin üyeler seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin,
Seçenek tuşuna basın ve Geri ara. is. gönder seçeneğini belirleyin.

• Basarak konş. menüsündeki geri arama isteği listesinden geri arama isteği göndermek için Geri ara. gelen ku. seçeneğini
belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip Seçenek tuşuna basın ve Geri ara. is. gönder seçeneğini belirleyin.
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Bir geri arama isteğini yanıtlama
Biri size bir geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda Geri arama isteği alındı mesajı görüntülenir.
1. Geri ara. gelen ku. mesajını açmak için Göster tuşuna basın. Gönderenin takma adı görüntülenir.
2. Bire bir arama yapmak için BK tuşuna basın.
3. Arama isteğini gönderene bir geri arama isteği göndermek için Seçenek tuşuna basın ve Geri ara. is. gönder seçeneğini

belirleyin.
İsteği silmek için Sil tuşuna basın.

Geri arama isteği göndereni kaydetme
Rehber listenizde bulunmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, kişinin adını rehberinize kaydedebilirsiniz.
1. Geri ara. gelen ku. mesajını açmak için Göster tuşuna basın. Gönderenin takma adı görüntülenir.
2. Gönderenin bas konuş adresini görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve BK adresini göster seçeneğini belirleyin.

Yeni kartviziti kaydetmek veya bir kartvizite bas konuş adresi eklemek için Seçenek tuşuna basıp, Farklı kaydet veya
Kartvizite ekle seçeneğini belirleyin.

Bire bir kartvizitleri ekleme
• Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin adlarını kaydedebilirsiniz. Rehber menüsündeki bir ada bas konuş adresi eklemek

için: Bekleme modunda  tuşuna basın, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve Bilgiler → Seçenek tuşuna basın. Bilgi ekle
→ BK adresi seçeneğini belirleyin.

• Bas konuş rehber listesine bir kartvizit eklemek için: Bas konuş kartvizitini eklemek için bas konuş menüsünü açıp, Rehber
listesi seçeneğini belirleyin. Seçenek tuşuna basıp Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.

• Grup listesinden bir kartvizit eklemek için: Bas konuş servisine bağlıyken Grup listesi seçeneğini belirleyin, istediğiniz
gruba ilerleyin ve Seçenek tuşuna basın. Etkin üyeler seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz grup
üyesine ilerleyin, Seçenek tuşuna basın ve Farklı kaydet seçeneğini belirleyin.

Grup oluşturma ve ayarlama
Bir grubu aradığınızda, gruba bağlı olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyabilir.
Gruptaki her üyenin kimliği, servis sağlayıcı tarafından verilen bir kullanıcı adıyla tanımlanır. Grup üyeleri her grup için,
arayan kimliği olarak gösterilen bir takma ad seçebilir.
Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.
Üç tür bas konuş grubu vardır:
• Sağlanmış gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanan seçili katılımcıların gruplara katılmasına izin veren kapalı

gruplardır.
• Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabileceği gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba katılacak üyeleri davet

edebilirsiniz.
• Özel öncelikli gruplar; sağlanmış gruptaki üyelerin içinden kendi grubunuzu oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir işletmede

kapalı grubun yanı sıra belirli işletme işlevlerine yönelik olarak oluşturulan ayrı gruplar da olabilir.

Grup ekleme
1. Menü tuşuna basıp Basarak konş. → Grup ekle → Yol gösterimli seçeneğini belirleyin.
2. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için Açık grup veya Güvenli grup seçeneğini belirleyin.

Güvenli grup seçeneğini belirlerseniz, telefon, grup adresinde otomatik olarak üyelerin gruba katılma davetini aldığında
görüntüleyemeyecekleri karmaşık bir bölüm oluşturur. Diğer üyeleri gruba katılmak üzere yalnızca güvenli grubu
oluşturan kişi davet edebilir.

3. Grubun ismini girin ve Tamam tuşuna basın.
4. Grubun durumunu seçin: Standart, Dinlenen veya Kapalı. Telefon, grubun kaydedildiğini gösterir ve durumunu belirtir.

Standart ile Dinlenen etkin gruplardır. Bir grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka herhangi bir gruba
veya kartvizite ilerlememiş olmanız durumunda, standart grup aranır.

5. Gruba bir davet göndermek için, telefon daveti göndermenizi istediğinde Evet tuşuna basın. Daveti, metin mesajıyla veya
kızılötesiyle gönderebilirsiniz.
Açık gruplara davet ettiğiniz üyeler gruba katılmak üzere başka üyeleri de davet edebilir.

Davet alma
Gruba katılmak üzere bir metin mesajı daveti aldığınızda, Grup daveti alındı: mesajı görüntülenir.
1. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grubun güvenli grup olmaması durumunda grup adresini görüntülemek için

Göster tuşuna basın.

B a s  k o n u ş  

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 49



2. Grubu telefonunuza eklemek için Kaydet tuşuna basın ve grubun durumunu ayarlamak için Standart, Dinlenen veya
Kapalı seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için Çık → Evet veya Göster → Sil → Evet tuşuna basın.

B a s  k o n u ş  
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13. Ajanda

Çalar saat

Alarm saatini ve sesini ayarlama
Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında dahi çalışır.
1. Alarmı ayarlamak için Menü tuşuna basıp Ajanda → Çalar saat → Alarm saati seçeneklerini belirleyin.
2. Bir alarm sesi belirlemek için Alarm zil sesi seçeneğini belirleyin.

Alarm sesi olarak radyoyu seçmek için kulaklıklı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Son seçilen kanal alarm sesi
olur. Radyo alarm, kulaklıklı mikrofon seti takılı bağlı olsa da hoparlörden çalınır. Kulaklıklı mikrofon seti çıkartıldığında,
radyo yerine varsayılan alarm sesi çalınır.

Alarm saati geldiğinde
Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. Dur tuşuna
basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için Hayır, açmak için Evet
tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda Evet tuşuna basmayın.
Alarm telefon açıkken çaldığında ekranda Saat çalıyor! yazısı yanıp söner ve günün saati gösterilir. Alarmı kapatmak için Dur
tuşuna basın. Alarmı on dakika süreyle durdurmak için Ertele tuşuna veya Dur dışında herhangi bir tuşa basın.

Takvim
Randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Anımsatıcı olarak bir takvim
alarmı ayarı yapabilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Ajanda → Takvim seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi çerçeve içinde
görüntülenir. Bir günün notlar içermesi durumunda söz konusu gün kalın olarak görüntülenir.
• Günün notlarını görüntülemek için Göster tuşuna basın. Bir tek notu görüntülemek için Göster tuşuna basın. Not için bir

alarm ayarladıysanız  göstergesi görüntülenir. Gün için bir not yoksa, not eklemek için Not ekle tuşuna basın.
• Tüm haftayı görüntülemek için Seçenek tuşuna basıp Hafta görünümü seçeneğini belirleyin.
• Yeni bir not eklemek için Seçenek tuşuna basıp Not yaz seçeneğini belirleyin.
• Tarihi, saati ve haftanın ilk gününü ayarlamak için Seçenek tuşuna basıp Ayarlar seçeneğini belirleyin. Belirlenen bir

sürenin sonunda eski notları otomatik olarak silmek için Otomatik sil seçeneğini belirleyin. Doğum günü notları gibi
yinelenen notlar silinmez.

Telefon bir notun alarmını çalarsa Göster tuşuna bastığınızda telefon notu görüntüler. Telefon bir arama notu 
görüntülerse  tuşuna basarak numarayı arayabilirsiniz.

Yapılacaklar
Yapmanız gereken bir iş için not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve işi tamamladığınızda yapıldı
olarak işaretleyin. Notlarınızı öncelik sırasına veya tarihe göre sıralayabilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Ajanda → Yapılacaklar seçeneklerini belirleyin.
• Not listesi boşken yeni bir not eklemek için Not ekle tuşuna basın, kaydedilmiş notlarınız varsa Seçenek tuşuna basın ve

Ekle seçeneğini belirleyin. Notu girin ve Kaydet tuşuna basın. Notun öncelik düzeyini seçin: Yüksek, Orta veya Düşük
Telefon, not için son tarihi otomatik olarak alarmsız olarak ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son
tarih seçeneğini belirleyin.

• Bir notu görüntülemek için, notun üzerine gidip Göster tuşuna basın. Notu görüntülerken, örneğin notun son tarihini
veya önceliğini değiştirebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz. Görüntülenen not üzerinde değişiklik yapmak
için Düzelt tuşuna basın.

Seçenek tuşuna basın ve örneğin seçilen notu veya tüm notları silmek için bir seçenek belirleyin. Notları önceliğe veya son
tarihe göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime
erişebilirsiniz.

Notlar
Notlar yazıp bunları kızılötesi, kısa mesaj, multimedya mesajları yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Ajanda → Notlar seçeneklerini belirleyin.
• Notlar listesi boşsa bir not oluşturmak için Not ekle tuşuna basın. Önceden kaydedilmiş notlarınız varsa Seçenek tuşuna

basın, Not yaz seçeneğini belirleyin ve notu yazıp kaydedin.
• Bir not yazarken, nota geçerli saati ve tarihi eklemek için Seçenek tuşuna basıp Saat ve tarih ekle seçeneğini belirleyin.
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Senkronizasyon
Verileri uzaktaki ve uyumlu bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefondan başlatarak telefonunuzu
senkronize edebilirsiniz. Uzaktaki sunucuya senkronize etme bir şebeke servisidir. Telefonunuzun rehberinde ve takvimde
kayıtlı olan verileri uyumlu bilgisayardaki verilerle senkronize etmek üzere senkronizasyonu bilgisayardan da
başlatabilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir. Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı
cevaplamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanızı gerektireceğini unutmayın.

Telefondan senkronizasyon
Senkronizasyon işlemini telefondan başlatabilmeniz için aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:
1. Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip

desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
2. Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından alma. Bkz. Senkronizasyon ayarları sayfa 52.
3. Senkronizasyon için gereken ayarları yapın. Bkz. Servis ayarlarını kaydetme sayfa 59.
Senkronizasyonu telefondan başlatmak için:
1. Senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz. Servis ayarlarını kaydetme sayfa 59.
2. Menü tuşuna basıp Ajanda → Senkronize et → Ayarlar → Etkin internet senkron. ayarları seçeneklerini belirleyin.

Etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyip Etkin kıl tuşuna basın. Senkronize edilecek verileri işaretleyebilirsiniz.
Bkz. Senkronizasyon ayarları sayfa 52.

3. Menü tuşuna basıp Ajanda → Senkronize et seçeneklerini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya takvimin dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir
senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyon ayarları
Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke (OTA) mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz.
Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.
Ayarları tuşlayarak girme
1. Menü tuşuna basıp Ajanda → Senkronize et → Ayarlar → Etkin internet senkron. ayarları seçeneklerini belirleyin.
2. Etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyip Etkin kıl tuşuna basın.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için
gereken ayarlardan oluşur.

3. Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.
• Ayarların ismi — Grubun ismini girin ve Tamam tuşuna basın.
• Senkronize edilecek veriler — Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin (örneğin, Rehber, Takvim veya Notlar)

Bitti tuşuna basın.
• Veri tabanı adresleri — Düzenlemek üzere Rehber veri tabanı, Takvim veri tabanı veya Notlar veri tabanı'nı seçin. Veri

tabanının ismini girip Tamam tuşuna basın.
• Kullanıcı adı — Kullanıcı adını girin ve Tamam tuşuna basın.
• Şifre — Şifreyi girin ve Tamam tuşuna basın.
• Senkronizasyon sunucusu — Sunucunun ismini girip Tamam tuşuna basın.
• Bağlantı ayarları — Senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarların tamamlayın. Bkz. Ayarları tuşlayarak girme sayfa 29.

Ayarların her birini tek tek seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza
başvurun.

Kullanıcı adını ve sunucu uyarılı senkronizasyon için şifreyi girip PC senkronizas- yon ayarları seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki kullanıcı adı ve şifre aynı olmalıdır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme
Rehberi ve takvimi uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için kızılötesi bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca PC
Suite yazılımının bilgisayara yüklenmiş olması gerekir. PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan senkronizasyonu başlatın.

M-cüzdan
M-cüzdan klasörüne kredi kartı numaraları, kullanıcı adları veya şifreleri gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Çevrimiçi
alışveriş yaparken verileri kolayca alabilir ve otomatik olarak veri alanlarını doldurabilirsiniz.
M-cüzdana kaydedilen veriler, M-cüzdana ilk kez eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir kodla korunur.
1. M-cüzdan kodu oluşturun: görüntülendiğinde, seçtiğiniz kodu (4 - 10 basamaklı) girip Tamam tuşuna basın.

A j a n d a
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2. M-cüzdan kodunu doğrula: görüntülendiğinde, kodu yeniden girip Tamam tuşuna basın.
• M-cüzdan kodunu ve tüm içeriğini silmek için bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Ayrıca,

size ait bir güvenlik kodunun da olması gerekir.
• İçerik eklemek veya düzeltmek için M-cüzdan menüsüne erişin.
• M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için tarayıcıdan M-cüzdan klasörüne erişin.

M-cüzdan menüsüne erişme
M-cüzdan menüsüne erişmek için Menü tuşuna basıp, Ajanda → M-cüzdan seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip,
Tamam tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın:
• M-cüzdan profil. — farklı servisler için kart birleşimleri oluşturmak üzere kullanılır.

Servis birçok veri öğesini doldurmanızı istediğinde, M-cüzdan profili işinize yarayacaktır. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek
yerine, uygun M-cüzdan profilini belirleyebilirsiniz.

• Kartlar — kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
• Biletler — satın aldığınız e-biletlere ait bildirimleri kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için Seçenek tuşuna

basıp, Göster seçeneğini belirleyin.
• Makbuzlar — alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
• Kişisel notlar — M-cüzdan PIN koduyla korunmasını istediğiniz kişisel bilgilerinizi kaydetmek için kullanılır.
• Ayarlar — M-cüzdan kodunu değiştirmek ve RFID - Radyo Frekansı Kimliği (Radio Frequency Identification) kodunu

ayarlamak için kullanılır.

Kart bilgilerini kaydetme
1. Menü tuşuna basıp, Ajanda → M-cüzdan seçeneğini belirleyin, M-cüzdan kodunu girin, Tamam tuşuna basın ve Kartlar

seçeneğini belirleyin.
2. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin.

• Ödeme kartı — kredi ve ATM kartları için kullanılır
• Firma kartı — üyelik kartları için kullanılır
• Erişim kartı — çevrimiçi servislerde geçerli olan kullanıcı adları ve şifreler için kullanılır
• Kullanıcı bilgi kartı — çevrimiçi servislere yönelik özelleştirilmiş kişisel tercihler için kullanılır
• Adres kartları — teslimat ve fatura adresi gibi kartvizit bilgileri için kullanılır

3. Hiçbir kart eklenmemişse, kart eklemek için Yeni ekle tuşuna basın; aksi durumda, Seçenek tuşuna basıp Yeni ekle
seçeneğini belirleyin. Bütün alanlara gerekli bilgileri girin.

Servis sağlayıcınız şebeke mesajı (OTA) servislerini destekliyorsa, kart bilgilerini telefonunuza alabilirsiniz. Bildirim size kartın
ait olduğu kategoriyi bildirir. Alınan kartı kaydedin veya silin. Kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak
üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kullanımı hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza danışın.

Kişisel notlar
Hesap numaralarını, kodları veya notları kaydetmek için kişisel notlar ekleyebilirsiniz.
• Bir kişisel not oluşturmak için M-cüzdana erişin ve Kişisel notlar seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmemişse, Yeni ekle

tuşuna basın; aksi durumda, Seçenek tuşuna basıp Yeni ekle seçeneğini belirleyin.
• Bir notu görüntülemek için, istediğiniz nota ilerleyip Göster tuşuna basın.
• Görüntülenen bir not üzerinde değişiklik yapmak için Düzelt tuşuna basın.
Bir notu görüntülerken, Seçenek tuşuna basıp aşağıdakiler arasından seçim yapın:
• Metin gönder — notu metin mesajı olarak göndermek için kullanılır.
• Takvim'e kopyala — notu takvime hatırlatma notu olarak kaydetmek için kullanılır.
• Ayrıntıyı kullan — nottaki numaraları, e-posta adreslerini ve web adreslerini almak için kullanılır.
• Sil — notu silmek için kullanılır.

Kart bilgilerini kaydettikten sonra, bunları M-cüzdan profilinde bir araya getirebilirsiniz. M-cüzdan profilleri tarama sırasında
farklı kartlardan veri almak için kullanılabilir.

M-cüzdan profili oluşturma
Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili olarak birleştirebilirsiniz. Profil, tarama sırasında farklı
kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanın.
1. M-cüzdana erişip, M-cüzdan profil. seçeneğini belirleyin.
2. Önceden eklenmiş hiçbir profil olmaması durumunda, yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için Yeni ekle tuşuna basın;

aksi durumda, Seçenek tuşuna basıp Yeni ekle seçeneğini belirleyin.
3. İstediğiniz bilgileri M-cüzdan kartlarından seçin.

A j a n d a
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• Şimdi ödeme kartını seçin —  ödeme kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi firma kartını seçin — firma kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi erişim kartını seçin — erişim kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin — kullanıcı veri kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi fatura adresini seçin — adres kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi gönderim adresini seçin — adres kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi makbuz iletim adresini seçin — adres kartı listesinden seçilebilir.
• Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin — Tel. numarasına veya E-posta adresine seçeneğini belirleyin.
• M-cüzdan profil ismi: — profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları
M-cüzdan ayarlarını değiştirmek için M-cüzdana erişip Ayarlar seçeneğini belirleyin.
• M-cüzdan kodunu değiştirmek için Kodu değiştir seçeneğini belirleyin.
• RFID - Radyo Frekansı Kimliği (Radio Frequency Identification) kodunu ayarlamak için RFID seçeneğini belirleyin.

A j a n d a
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14. Uygulamalar

Oyunlar
Telefonda yüklenen Java oyunlarını bu menüden kullanabilir ve yönetebilirsiniz.
Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Oyunlar seçeneğini belirleyin.
• Telefona oyun indirmek için Seçenek tuşuna basıp İndirilenler seçeneğini belirleyin veya oyunların ses, ışık ve titreşim

ayarlarını yapmak için Uygu. ayarları seçeneğini belirleyin.
• Bir oyun seçip açmak için, oyuna veya oyun grubuna gidin, Aç veya  tuşuna basın. Seçenek tuşuna basın ve

seçenekler listesinden seçiminizi yapın.
Çalışan oyunların bataryayı daha çabuk tüketebileceğini unutmayın. Telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Uygulamalar
Telefona yüklenen Java uygulamalarını bu menüden kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Uygulamaları yönetme
Uygulamalara erişmek için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Koleksiyon seçeneğini belirleyin.
• Telefona uygulama indirmek için Seçenek tuşuna basıp İndirilenler → Uygulama siteleri seçeneğini belirleyin veya

uygulamaların ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak için Uygu. ayarları seçeneğini belirleyin.
• Bir uygulama seçip başlatmak için, uygulamaya veya uygulama grubuna gidin (ad uygulamaya bağlıdır) ve Aç veya 

tuşuna basın. Seçenek tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.
Bazı oyunların, telefonun bataryasını daha çabuk tüketebileceğini ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini
unutmayın.

Bir uygulama veya uygulama grubu seçenekleri
• Sil — telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
• Uygulama erişimi —  uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamanızı sağlar.
• Sürüm güncelle (şebeke servisi) — uygulamanın Servisler konumundan indirilebilecek yeni bir sürümünün olup olmadığını

kontrol etmenizi sağlar.
• Web sayfası — bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke

tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
• Bununla bağlan —  uygulama belirli servis ayarlarına gereksinim duyarsa, telefonu bunları kullanacak şekilde ayarlamanızı

sağlar. Telefonunuz tarayıcı için varsayılan servis ayarlarını kullanır.
• Bilgiler — uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Bir uygulamayı veya oyunu indirme
Önemli: 
Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya
onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde
alacağınız önlemleri almanız gerekir.
• Telefon J2ME Java uygulamalarını destekler. İndireceğiniz uygulamanın veya oyunun mutlaka telefonunuzla uyumlu

olmasına dikkat edin. Yeni Java oyunlarını veya uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz: Menü tuşuna basıp
Uygulamalar → Oyunlar seçeneğini belirleyin, Seçenek tuşuna basıp İndirilenler → Oyun siteleri seçeneğini veya
Uygulamalar → Koleksiyon seçeneğini belirleyin, Seçenek tuşuna basıp İndirilenler → Uygulama siteleri seçeneğini
belirleyin. Servisler menüsündeki yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için Diğer yer imleri seçeneğini belirleyin.
İstediğiniz siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir
servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, Servisler menüsünü açın ve başka bir servis ayarları
grubunu etkinleştirin. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin. Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri
hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

• Menü tuşuna basıp Servisler → İndirme bağl. seçeneklerini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin.
• Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite’te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Spor hocası
Spor hocası form düzeyinizi, kuvvetinizi ve dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı olan etkileşimli kişisel bir antrenördür.
Programlar, iç mekanda veya dış mekanda antrenman yapmak üzere kişisel verilerinize göre oluşturulur.

Not:  Spor hocası, kişisel formunuzla ilgili genel bilgiler içerir. Sonuç garanti etmez. Herhangi bir egzersiz
programına başlamadan önce doktorunuza danışın.
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Spor hocası özelliğini kullanmaya başlamak için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Koleksiyon → Uygulama seç → Spor
hocası seçeneğini belirleyin. Aç tuşuna basın.
Sorumluluk reddini okuyup Sorumluluk reddi kabul edildi veya Sorumluluk reddi kabul edilmedi seçeneğini belirleyin.
Spor hocası özelliğini ilk kez kullanırken cinsiyet, doğumgünü, ölçü birimi, boy, ağırlık, dayanıklılık düzeyi ve kuvvet düzeyini
içeren kişisel bilgilerinizi girin. Ek veriler maksimum kalp atış hızınızı ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızınızı içerir.
Planlayıcı ile, spor programınızı planlamada ve hedefleri ayarlamada size kılavuzluk edecek bir program seçin. Kişisel
tercihinize dayalı olarak hemen bir programa başlamak için Hızlı başlangıç seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Ana menüde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:
• Hızlı başlangıç — antrenman tipini, düzeni, oturum zamanını ve zorluk düzeyini hızlı bir şekilde seçmenizi sağlar.
• Planlayıcı — kişisel bir antrenman programı oluşturmanızı, hedefleri, her amaç için çalışma düzenini, antrenman haftasını,

oturum başına bir zamanlayıcı seçmenizi ve program için hafta sayısını girmenizi sağlar.
• Günün antrenm. — planlanan bir programa hemen başlamanızı veya söz konusu programı silip yeni bir plan tasarlamanızı

sağlar.
• Senkronize et — Form izleyici ile Antren. günlüğü senkronizasyonunu gerçekleştirmenizi sağlar.
• Antren. günlüğü — Form izleyici özelliğinden antrenmanınızı izler.

Hızlı başlangıç ve Planlayıcı menüsünden, kişisel hedeflerinizi ve çalışma düzenini veya hedeflerinize ulaşmak için tercih
ettiğiniz antrenman tipini seçebilirsiniz.
Hızlı başlangıç menüsünde, antrenmana Spor merkezi, Dış mekan veya Yüzme ile başlamayı seçebilirsiniz.
Planlayıcı menüsünde, Dayanıklılık, Güç veya Fitness gibi antrenman hedefleri seçebilirsiniz.
Dayanıklılık seçeneğini belirlerseniz, Bisiklet, Koşu, Kürek, Merdiven çıkma veya Yüzme çalışma düzenlerinden birini seçin. Seç,
Seçenek ve Tamam tuşlarına basın. Bir hedef, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçerek programı
tasarlamayı tamamlayın.
Güç seçeneğini belirlerseniz, alet tipini, hedefi, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçin.
Fitness seçeneğini belirlerseniz, Bisiklet, Koşu, Kürek veya Merdiven çıkma çalışma düzenlerinden birini seçin. Seç, Seçenek ve
Tamam tuşlarına basın. Bir hedef, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçerek programı tasarlamayı
tamamlayın.

Ekstra

Hesaplamalar
Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kökü hesaplar ve para birimlerini
dönüştürür.

Bir hesap yapma
Not: 
Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

1. Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Hesaplamalar seçeneklerini belirleyin.
2. Ekranda ´0` görüntülendiğinde hesaplamadaki ilk sayıyı girin. Ondalık işaretini girmek için  tuşuna basın.
3. Seçenek tuşuna basıp Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök veya İşaret değiştir seçeneğini belirleyin. Ya da, toplama,

çıkartma veya bölme yapmak için art arda  tuşuna basın.
4. Hesaplama için gerekiyorsa, ikinci sayıyı da tuşlayın.

Toplam için, Eşittir tuşuna basın.
5. Yeni bir hesaplamaya başlamak için Sil tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme
1. Döviz kurunu kaydetmek için Seçenek tuşuna basıp Döviz kuru'nu seçin.
2. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için  tuşuna basıp sonra daTamam tuşuna basın.

Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Para birimi dönüştürme işlemi için dönüştürülecek tutarı girin ve Seçenek tuşuna basın.
4. İstediğiniz dönüştürme türünü seçin: Kendi parana veya Dövize.

İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin Seçenek
tuşuna basıp Kendi parana veya Dövize seçeneğini belirleyin.

Dijital pusula
Telefonun, yönü hem grafik olarak hem de rakamlarla gösteren dijital bir pusulası vardır.

U y g u l a m a l a r
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Pusula ayarının her zaman düzgün şekilde yapılması gerekir. Elektromanyetik alanlar, büyük metal nesneler ve diğer dış
koşullar pusulanın doğruluğunu azaltabilir. Hiçbir zaman yalnızca telefonun pusulasına güvenerek hareket etmeyin.
Pusula ayarının düzgün şekilde yapılması, pusulanın ayarını manyetik kuzeye karşı düzeltmenizi ve sapma açısı değerini
konumunuza göre ayarlamanızı gerektirir. Sapma açısı, manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki farktır. Pusula her yönü,
ayarlanmış değeri kullanarak ayarlar.
Sapma açısı değerlerini özel haritalarda veya konum listelerinde bulabilirsiniz. Sapma açısı değerinin hem konuma hem de
zamana bağlı olduğunu unutmayın. Bu nedenle, pusulayı kullanırken doğru değeri düzenli aralıklarla güncel kaynaklardan
kontrol etmeniz ve sapma açısını her zaman konumunuza göre ayarlamanız gerekir. Sapma açısı hakkında daha fazla bilgi
için, bkz: www.nokia.com/phones/5140/compass.
Pusulayı kullanırken, telefonun sol üst köşesindeki kabarcık düzeyinden yararlanarak telefonu yatay şekilde tutun. Pusula,
güç tasarrufu yapmak üzere belirli bir süreden sonra devre dışı kalır ve bekleme moduna girer; pusulayı yeniden
etkinleştirmek için Devam tuşuna basın. Birkaç dakikalık aralıklarla bir sayı tuşuna basarak, pusulanın bekleme moduna
girmesini engelleyebilirsiniz.
Pusula etkin olduğunda el fenerini kullanabilirsiniz.
Pusulanın ayarını düzeltme
1. Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Pusula seçeneğini belirleyin.
2. Telefon pusulanın ayarını düzeltmenizi isterse, Önce pusulanın ayarı düzeltilmelidir mesajı görüntülenir. Aksi durumda,

Seçenek tuşuna basıp Ayar düzeltme seçeneğini belirleyin. Amaçlanan hedefin yönü belirlenmişse, yönü sıfırlamak için
Sıfırla tuşuna basın.

3. Ayar düzeltmeye başlamak için Evet tuşuna basın. Pusulayı yatay, düz bir yüzeye yerleştirin ve dikkatle döndürün veya
yatay konumda tutarken yavaşça kendi çevresinde döndürün. Döndürme hızını gözlemlemek için ekrandaki dönen grafiği
kullanın. Ayar düzeltme bittiğinde, Pusula ayarı düzeltildi mesajı görüntülenir.

Sapma açısını ayarlama
1. Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Pusula seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve sapma açısını ayarlamak için Ayarlar → Sapma açısı → Sapma açısı belirle seçeneğini belirleyin.

En son ayarlanmış sapma açısı değerini etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin.
3. Sapma açısı değerini 0 ile 180 arasında derece olarak girin ve Tamam tuşuna basın.
4. Sapma açısı yönünü seçin: Doğu (+) veyaBatı (-). Sapma açısı açık görüntülenir.
Yönü ayarlama ve sıfırlama
1. Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Pusula seçeneğini belirleyin.

Telefonun tutulduğu geçerli yön, ekranın sol üst köşesinde dereceler halinde (kuzeyden başlanarak) görüntülenir.
Amaçlanan hedefin yönü ayarlanmışsa, bu ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.

2. Amaçlanan hedefin yönünü sıfırlamak için Sıfırla ve Evet tuşuna basın. Telefonu amaçlanan hedefin yönüne çevirip Yön
belir. tuşuna basın.

3. Ok, ayarladığınız yönü gösterir ve sayısal değer ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. Ok ekranın üst bölümünü
gösterdiğinde, telefon doğru yöne çevrilmiştir. Ok, telefonun hareketine göre döner.
Ayarlanan yönde kalmak için okun telefon ekranının üst bölümünü göstermesi gerekir.

Geri sayım sayacı
Geri sayım sayacını başlatmak için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Geri sayım sayacı seçeneklerini belirleyin ve
Seç tuşuna basın. Alarm zamanını girin ve Tamam tuşuna basın. İsterseniz, sürenin sonunda görüntülenecek notunuzu
yazabilirsiniz.
Geri sayım sayacını değiştirmek için Süreyi değiştir seçeneğini veya sayacı durdurmak için Sayacı durdur seçeneğini belirleyin.
Ayarlanan alarm süresi telefon bekleme modunda iken dolarsa, telefon uyarı sesi verir ve yazdığınız notu veya Geri sayım
süresi bitti metnini görüntüler. Alarmın sesini kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm 30
saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için Çık tuşuna basın. Geri sayım sayacını yeniden ayarlamak için T.
başlat tuşuna basın.

Kronometre
Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç
tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.
Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak
için  tuşuna basın.

U y g u l a m a l a r
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Ara dereceleri ölçme
1. Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Kronometre → Ara derece seçeneklerini belirleyin. Arka planda çalışan

kronometreyi görüntülemek için Devam tuşuna basın.
2. Süre ölçümünü başlatmak için Başlat tuşuna basın. Her ara ölçüm yapmak istediğinizde Ara der. tuşuna basın. Ara

dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir.
3. Süre ölçümünü durdurmak için Dur tuşuna basın.
4. Süreyi kaydetmek için Kaydet tuşuna basın. Ölçülen süre için bir isim girip Tamam tuşuna basın. İsim girilmezse, başlık

olarak toplam süre kullanılır.
5. Süre ölçümünü yeniden başlatmak için Seçenek tuşuna basıp Başlat seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir.

Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Tur zamanlarını ölçme
1. Tur zamanlarını ölçmek için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Kronometre → Tur zamanı seçeneklerini

belirleyin.
2. Süre ölçümünü başlatmak için Başlat tuşuna basın. Tur zamanını ölçmek için Tur tuşuna basın.

Tur zamanı ölçümünü durdurmak için Dur tuşuna basın. Tur zamanını kaydetmek için Kaydet tuşuna basın.
3. Seçenek tuşuna basın. Süre ölçümünü tekrar başlatmak için Başlat seçeneğini belirleyin. Tur zamanını kaydetmeden

sıfırlamak için Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Süreleri görüntüleme ve silme
1. Ölçülen süreleri görüntülemek ve silmek için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Kronometre seçeneklerini

belirleyin.
2. Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görmek için Sonu göster seçeneğini belirleyin. Zaman gruplarıyla ilgili

isimler veya son süreler listesini görüntülemek için Zamanlara bak seçeneğini belirleyin. Görmek istediğiniz zaman
grubunu seçin.
Süreyi silmek için Sil tuşuna basın.

3. Kaydedilen süreleri silmek için Zamanları sil seçeneğini belirleyin. Tümünü sil seçeneğini belirleyip Evet tuşuna basın veya
Sırayla seçeneğini belirledikten sonra, silmek istediğiniz sürelere ilerleyip Sil ve Evet tuşlarına basın.

Ses ölçer
Çevredeki gürültü düzeyini yaklaşık olarak ölçebilirsiniz.
Ses ölçerle yapılan ölçümler kişisel kullanıma yönelik genel değerler verir ve bu değerler bilimsel ölçümlerden farklı olabilir.
Arama sırasında veya telefona kulaklıklı mikrofon seti takılıyken gürültü düzeyinin ölçülemeyeceğini unutmayın.
Ses izleme işlevini başlatmak için Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Ses ölçer seçeneklerini belirleyin.
Ses ölçerin çubuğu gürültü düzeyini grafik olarak gösterir ve en yüksek gürültü düzeyine karşılık gelen tavan değeri grafik
üzerinde belirtilir. Üstteki sayı tavan değerini, altta çerçeve içine alınmış sayı ise o andaki ses düzeyini gösterir.
Seçenekler listesini açmak için Seçenek tuşuna basın.
• Tavan değ. sıfırla  — seçeneği tavan değerini sıfırlar.
• Tavan değerini tut — seçeneği, ölçülen tavan değerini, ses ölçer işlevi kapatılıncaya kadar görüntülemeye devam eder.
• Dinamik tav. değ.  — seçeneği, tavan değerini 5 saniye boyunca görüntüledikten sonra sıfırlar.
• Gürültü ayarı  — seçeneği gürültü ayarını kapatmak (Kapalı) veya yüksek frekanslı (Yüksek gürültü) ya da düşük frekanslı

gürültü (Düşük gürültü) ayarını etkinleştirmek için kullanılır.

Termometre
Termometre sıcaklığı Celsius ve Fahrenheit cinsinden ölçer. Telefonu bekleme modunda sıcaklığı görüntüleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Termometre dış mekan etkinlikleri planlamak ve bu türden etkinlikleri izlemek için kullanışlı bir işlevdir
ancak profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.
Termometreyle yapılan ölçümler kişisel kullanıma yönelik genel değerler verir ve bu değerler bilimsel ölçümlerden farklı
olabilir.
Menü tuşuna basıp Uygulamalar → Ekstra → Termometre seçeneğini belirleyin.
• Sıcaklık değerini bekleme modundayken göstermek veya gizlemek için Termomet. göster veya Termometre gizle

seçeneğini belirleyin.
• Telefonu, sıcaklık değerlerini Celsius veya Fahrenheit cinsinden gösterecek şekilde ayarlamak için Sıcaklık biçimi

seçeneğini belirleyin.

U y g u l a m a l a r
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15. Servisler

Tarayıcı ile çeşitli servislere erişebilirsiniz. Bunlar arasında hava durumu, haberler, uçuş saatleri veya finans bilgileri gibi
servisler yer alabilir.
Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden ve servis sağlayıcınızdan, servislerin kullanılabilirliği,
ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.
Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya XHTML -
Genişletilebilir Köprü Biçimlendirme Dili'ni (Hypertext Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz.
Telefonun ekran boyutunun sınırlı olması sayfaların görünümünü etkileyebilir. Bu nedenle, sayfadaki tüm ayrıntıları
göremeyebileceğinizi unutmayın.

Servislere erişim ve servis kullanımına ilişkin temel adımlar
1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin.
2. Servisle bağlantı kurun.
3. Servisin sayfalarında gezinmeye başlayın.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin.

Servis ayarlarını kaydetme
Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan şebeke mesajı (OTA)
olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek ve doğru ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatörüne veya
servis sağlayıcıya başvurun. Servis ayarlarını şebeke (OTA) mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar
servisi sayfa 14.
Servis ayarlarını el ile girme
1. Menü tuşuna basıp Servisler → Ayarlar → Bağlantı ayarları seçeneğini belirleyin.
2. Etkin servis ayarları seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve Etkin kıl tuşuna basın.

Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.
3. Etkin servis ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin.
4. Tüm ayarları sırayla seçin ve şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda,

gereken tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların Taşıyıcı ayarları menüsünde yer aldığını unutmayın.

Bir servise bağlanma
1. Kullanmak istediğiniz servise ait ayarların etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarları etkinleştirmek için Menü tuşuna basıp, Servisler → Ayarlar → Bağlantı ayarları → Etkin servis ayarları
seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve Etkin kıl tuşuna basın.

2. Servisle bağlantı kurun. Farklı bağlantı kurma yöntemleri arasından seçim yapabilirsiniz:
• Örneğin, servis sağlayıcının ana sayfası olan başlangıç sayfasını açmak için Menü tuşuna basıp, Servisler → Ana sayfa

seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.
• Bir yer imini (bookmark) açmak için Menü tuşuna basıp, Servisler → Yer imleri seçeneğini belirleyin ve bir yer imi

(bookmark) seçin. Yer imi (bookmark) geçerli durumdaki etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, başka bir servis ayarları
grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

• Servis adresini girip, Menü tuşuna basın ve Servisler → Adrese git seçeneğini belirleyin.

Sayfaları tarama
Bir servisle bağlantı kurduktan sonra, sayfaları taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi servise göre farklılık
gösterebileceğinden, telefon ekranında görüntülenen talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.
Veri taşıyıcı olarak GPRS'in seçilmiş olması durumunda, tarama sırasında  göstergesinin görüntüleneceğini unutmayın. (E)
GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse ya da siz bir arama yaparsanız, (E)GPRS
bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  göstergesi görüntülenir. Örneğin, aramadan sonra, telefon (E)GPRS
bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama tuşlarını kullanma
• Taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
• Vurgulanmış bir öğeyi seçmek için  tuşuna, bağlantıyı açmak için Aç tuşuna basın.
• Metin düzenleyiciye harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. Özel karakterler girmek için  tuşuna basın.
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler
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Seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.
• Kısayollar — görüntülenen sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır.
• Ana sayfa — servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için kullanılır.
• Yer imi ekle — sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için kullanılır.
• Klasöre kaydet — sayfayı seçili siteler klasörüne kaydetmek için kullanılır.
• Diğer seçenekler — bazı güvenlik seçenekleri gibi, diğer seçeneklerin listesini görmek için kullanılır.
• Yeniden yükle — geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.
• Çık — taramayı sona erdirmek ve bağlantıyı kesmek için kullanılır.

Servis bağlantısını kesme
Taramayı sona erdirmek ve bağlantıyı kesmek için Seçenek tuşuna basıp, Çık seçeneğini belirleyin. Gezginden çıkılsın mı?
görüntülendiğinde, Evet tuşuna basın. Bunun yerine  tuşuna iki kez basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Görünüm ayarları
Sayfaların görünümünü değiştirebilirsiniz. Tarama sırasında Seçenek tuşuna basıp, Diğer seçenekler → Görünüm ayarları
seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken Menü tuşuna basın ve Servisler → Ayarlar → Görünüm ayarları
seçeneğini belirleyin.
• Metin sarmanın kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için Metin sarma seçeneğini belirleyin. Metnin sonraki satırda

devam etmesi için Açık seçeneğini veya metnin kısaltılması için Kapalı seçeneğini belirleyin.
• Yazı tipi boyutunu ayarlamak için Yazı tipi boyutu seçeneğini ve Küçük, Küçük veya Büyük seçeneğini belirleyin.
• Sayfadaki resimlerin gösterilmesini istemezseniz, Resimleri göster → Hayır seçeneğini belirleyin. Bu, birçok resim içeren

sayfalarda daha hızlı bir şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
• Tarama sırasında güvenli bir bağlantının güvenli olmayan bağlantıya dönüşmesi durumunda, telefonu durumu bildirecek

şekilde ayarlamak için Bildirimler → Güvenli olmayan bağlantı. bildirim → Evet seçeneğini belirleyin. Güvenli bir sayfada
güvenli olmayan bir öğe yer aldığında, telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için Güvenli olmayan öğelerde
bildirim → Evet seçeneğini belirleyin.

• Tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini belirlemek için Karakter şifreleme → İçerik şifreleme seçeneğini belirleyin.
Telefonun, adresleri tarayıcı sayfalarına UTF-8 şifrelemesi olarak göndermesini isterseniz Unicode (UTF-8) web adresi → 
Açık seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (bookmarks)
Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya
onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde
alacağınız önlemleri almanız gerekir.
Tarayıcı sayfalarının adreslerini telefon hafızasına yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

Bir yer imi (bookmark) seçme
1. Tarama sırasında Seçenek tuşuna basıp, Yer imleri seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken Menü tuşuna basın

ve Servisler → Yer imleri seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine (bookmark) ilerleyin ve bu yer imiyle ilişkili sayfaya bağlanmak için Seç veya  tuşuna

basın.
Seçenek tuşuna basarak, yer imini (bookmark) görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için uygun bir
seçenek belirleyebilirsiniz.

Yer imi (bookmark) alma
Bir yer imi (bookmark) (yer imi olarak gönderilmiş) aldığınızda, 1 yer imi alındı mesajı görüntülenir. Önce Göster tuşuna,
ardından yer imini (bookmark) kaydetmek için Kaydet tuşuna basın. Seçenek tuşuna basın ve yer imini (bookmark)
görünülemek için Göster seçeneğini, silmek için Sil seçeneğini belirleyin.

İndirme
Önemli: 
Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Tarama sırasında telefona sesler, görüntüler veya uygulamalar indirebilirsiniz. Seçenek tuşuna basıp önce İndirme bağl.
seçeneğini, ardından Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri veya Uygulama siteleri seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu
Telefon, servis sağlayıcınızdan gelen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen
bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilirler.

S e r v i s l e r

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 60



Servis mesajlarını görüntüleme
• Alınan servis mesajını görmek için Göster tuşuna basın. Çık tuşuna basarsanız, mesaj Servis gelen kutu. klasörüne taşınır.

Servis gelen kutu. klasörüne daha sonra erişmek için Menü tuşuna basıp, Servisler → Servis gelen kutu. seçeneğini
belirleyin.

• Tarama sırasında bir servis mesajını yönetmek için Seçenek tuşuna basıp, Diğer seçenekler → Servis gelen kutu.
seçeneğini belirleyin. Almak istediğiniz mesaja ilerleyin ve sayfadaki işaretli içeriği indirmek için Al tuşuna basın veya
Seçenek tuşuna basıp, Bilgiler ya da Sil seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları
• Servis mesajları ayarlarını seçmek için Menü tuşuna basıp, Servisler → Ayarlar → Servis gelen kutusu ayarları seçeneğini

belirleyin. Telefonu, servis mesajlarını alacak (veya reddedecek) şekilde ayarlamak için Servis mesajları ve Açık
(veyaKapalı) seçeneğini belirleyin.

• Telefonu, yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından gelen servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak
için, Mesaj filtresi → Açık seçeneğini belirleyin. Onaylanan içerik yazarlarının listesini görüntülemek için Güvenilir kanallar
seçeneğini belirleyin.

• Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamışsanız, telefon bekleme modundayken bir servis mesajı aldığında
tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirmek için Otomatik bağlantı → Otomatik bağlantı açık seçeneğini belirleyin. Otomatik
bağlantı kapalı seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında Al seçeneğini belirlemiş
olmanız durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek
Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız
veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.
• Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için Seçenek tuşuna basıp, Diğer seçenekler → Önbelleği boşalt seçeneğini

belirleyin.
• Bekleme modundayken önbelleği boşaltmak için Menü tuşuna basıp, Servisler → Önbelleği boşalt seçeneğini belirleyin.

Çerezler (Cookies)
Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından tarayıcınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya
tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler (cookies) önbellek temizlenene kadar kayıtlı durumda kalır. Bkz. Önbellek sayfa 61.
Telefonu, çerezlerin (cookies) alımına izin verecek veya önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Tarama sırasında Seçenek tuşuna basıp, Diğer seçenekler → Güvenlik → Çerezler seçeneğini belirleyin veya bekleme

modundayken, Menü tuşuna basın ve Servisler → Ayarlar → Güvenlik ayarları → Çerezler seçeneğini belirleyin.
2. İzin ver veya Reddet seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği
Bankacılık hizmetleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servislerde güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM
kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis
sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü
Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza
olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcı tarafından
güvenlik modülüne kaydedilir.
Güvenlik modülü ayarlarını değiştirmek içinMenü tuşuna basıp, Servisler → Ayarlar → Güvenlik ayarları → Güvenlik modülü
ayarları seçeneğini belirleyin.
• Güvenlik modülü bilgileri — güvenlik modülü başlığını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için

kullanılır.
• Modül PIN kodu isteniyor — güvenlik modülü tarafından sağlanan servisleri kullandığınızda, telefonu modül PIN kodunu

isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
• Modül PIN kodunu değiştir — güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa, modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır.

Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
• İmza PIN kodunu değiştir — imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin.

Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Bkz. Giriş kodları sayfa 10.
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Sertifikalar
Önemli: 
Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da
sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini
unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin,
daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları
barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine
rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli
tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın
gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.
Üç tür sertifika vardır: Sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.
• Sunucu sertifikaları, içerik sunucusuyla geliştirilmiş güvenliğe dayalı bir bağlantı kurmak için kullanılır. Telefon, sunucu

sertifikasını bağlantı kurulmadan önce içerik sunucusundan alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak
sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez. Ancak güvenlik göstergesi , ağ geçidi
ile içerik sunucusu (istenen kaynağın depolandığı yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Servis
sağlayıcı ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri aktarımını güvenceye alır.

• Kullanıcı sertifikaları, kullanıcılara bir sertifika yetkilisi tarafından verilir. Kullanıcı sertifikaları, dijital imza oluşturmak gibi
işlemlerde gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.
Kullanıcı sertifikalarını görüntülemek için Menü tuşuna basıp, Servisler → Ayarlar → Güvenlik ayarları → Kullanıcı
sertifikası → Sertifika listesi seçeneklerini belirleyin.

• Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için
kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servisin bunların kullanımını
desteklemesi durumunda, şebekeden indirilebilir.
Yetki sertifikalarını görüntülemek için Menü tuşuna basıp, Servisler → Ayarlar → Güvenlik ayarları → Yetki sertifikası → 
Sertifika listesi seçeneğini belirleyin.

Dijital imzalar
Telefonunuzla dijital imzalar oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza gerçekleştirilirken kullanılan
kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer
belgelere el ile attığınız imzaya benzer.
Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz bir kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin
(miktar ve tarih gibi bilgileri de içerebilir) görüntülenir.
Başlık metninin Oku olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik açığı var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz
gerekir.
Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ardınıdan İmzala seçeneğini belirleyin.
Metnin tamamının tek bir ekrana sığmayabileceğini unutmayın. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını
okuduğunuzdan emin olun.
Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna basın. Dijital imza simgesi
gözden kaybolur ve servis, satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

S e r v i s l e r
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16. SIM hizmetleri

Telefonunuzdaki işlevlere ek olarak, yalnızca SIM kartınızın desteklemesi durumunda gösterilen bu menüden
ulaşabileceğiniz ek şebeke servisleri sunabilir. Menünün ismi ve içeriği kullanılabilen servislere bağlıdır.
Telefonu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde
ayarlamak için Menü tuşuna basıp Ayarlar → Telefon ayarları → SIM hizmeti işlemleri onayı → Evet seçeneklerini belirleyin.
Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj göndermeyi (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı
gerektirebileceğini unutmayın.
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17. PC bağlantısı

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir, e-posta göndermek ve almak ve
telefonunuz uyumlu bir bilgisayara bağlı olduğunda İnternete erişmek için modem olarak kullanabilirsiniz. Telefonunuzu
çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. PC Suite yazılımını kullanarak, telefonunuz ile
uyumlu bir bilgisayar arasında rehberin, takvimin ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemler
gerçekleştirebilirsiniz.
www.nokia.com/pcsuite adresindeki Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyalar
bulabilirsiniz.

PC Suite
PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:
• Nokia Application Installer, uyumlu bir bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek veya telefondaki Java

uygulamalarını kaldırmak için kullanılır.
• Nokia Content Copier, telefon ile uyumlu bir bilgisayar arasında kişisel verileri yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılır.

Ayrıca, Nokia Content Copier birden çok telefon arasında içerik aktarımını da destekler.
• Nokia Image Converter, multimedya mesajlarında ve duvar kağıtlarında kullanmak üzere desteklenen biçimlerde

görüntüler hazırlamak, kartvizitler için portre fotoğraflar oluşturmak ve bu görüntüleri telefonunuza aktarmak için
kullanılır.

• Nokia Modem Options, HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
• Nokia Multimedia Player, multimedya mesajlarınızı, ses, görüntü ve video dosyalarınızı oynatmak/çalmak için kullanılır.

Ayrıca, multimedya dosyalarınızdan çalma listeleri de oluşturabilirsiniz.
• Nokia PC Sync, telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında rehber, takvim, notlar ve yapılacaklar notlarını senkronize

etmek için kullanılır.
• Nokia Phone Browser, telefonunuzdaki Galeri klasörü ve Rehber içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için

kullanılır. Ayrıca, rehberi, görüntüleri, ses dosyalarını ve video klipleri tarayabilir, telefonun hafızasında kayıtlı olan
dosyaları değiştirebilir ve telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya aktarabilirsiniz.

• Nokia Phone Editor, metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
• Nokia Sound Converter, desteklenen biçimlerdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuzla uyumlu olacak şekilde

dönüştürüp telefonunuza aktarmak için kullanılır.

EGPRS, GPRS, HSCSD ve CSD
Telefonunuzla EGPRS - Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS - Genel Paket
Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD - Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD - Hızlı
Veri İletimi (Circuit-Switched Data, GSM verisi) veri servislerini kullanabilirsiniz.
Veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis
sağlayıcınıza başvurun.
HSCSD servisleri kullanıldığında, telefonun bataryasının normal sesli aramalarla veya veri aramalarıyla olduğundan daha hızlı
bir şekilde tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Veri iletişim uygulamalarını kullanma
Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.
İşlemi kesebileceği için, bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız
önerilmez.
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Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması
ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir
ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir
batarya satın alın. Yalnıza Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj
cihazlarıyla doldurun.
Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın.
Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde
boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.
Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.
Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan
bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu
durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak
bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.
Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü
azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya
soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle
donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin.
Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.
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BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında
kalmasını sağlayacaktır.
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek

mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
• Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
• Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar

verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına

zarar verebilecek nem oluşabilir.
• Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik

bileşenlere zarar verebilir.
• Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
• Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
• Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez

kullanın.
• Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar

verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz
gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.
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Ek Güvenlik

Çalışma ortamı
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya
tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo
frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından
onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı
kullanın.

Tıbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla
girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı
yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları
dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo
frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç)
uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma
ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:
• cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
• cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
• girişim olasılığını en aza indirgemek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
• Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları
Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt
enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik
sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.
Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli
olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru
bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları,
gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan
araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi
nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan
bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların
kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel
patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki
kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki
benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler,
kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak
patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca
görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol
gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya
parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar
Önemli:  Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri,
normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her
koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman
yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.
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Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.
Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş
modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha
fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek
iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR
Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma
sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin
verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel
çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık
durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.
Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü
birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı
en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı
güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir.
Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde
çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.
Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,77 W/kg olarak ölçülmüştür.
Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına
maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal
içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.
Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri
dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar
yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.
* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/
kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin
hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün
bilgileri bölümüne bakın.

E k  G ü v e n l i k
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