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Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya 
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu 
tutulamaz.

da, 
r de 
veya 
anda, 

ayiine 
Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði 
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia b
danýþýnýz. Lütfen bataryalarý gerektiði þekilde elden çýkarýn.
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Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý so
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

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

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ
Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn.

GÝRÝÞÝM
Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir.

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

UÇAKTA TELEFONU KAPATIN
Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir.

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

PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN
Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin
düzenleme ve kurallara uyun.
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DÝKKATLÝ KULLANIN
Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn.

ayýn.

aným 

fon 
ayý 

 tuþuna 

k için 
adar 
in. Aksi 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

YETKÝLÝ SERVÝS
Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

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

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

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

ARAMA
Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Tele
numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve  tuþuna basýn. Konuþm
bitirmek için  tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için 
basýn.

ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizleme
(örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için)  tuþuna gerektiði k
basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra  tuþuna basýn. Yerinizi bildir
istenmedikçe aramayý bitirmeyin.



14

■ Þebeke Hizmetleri
Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 

anýp 

eti 
 tüm 
a bilgi 

ler. Bu 
 gibi 
onusu 

den 
anýz ve 

n. Bu 
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þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr.

Tri-band, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kull
kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu kablosuz telefon, Nokia 6220, 3GPP GSM Release 99 terminal destek (E)GPRS hizm
içerir ve Release 97 GPRS þebekelerini de destekleyecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak
Release 97 GPRS þebekelerinde düzgün þekilde çalýþacaðý garanti edilemez. Daha fazl
için, servis saðlayýcýnýza veya bölgenizdeki Nokia satýcýsýna baþvurun.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destek
telefonun MMS, tarama, sohbet, durum göstergeli rehber, uzaktan SyncML kullanýmý
bazý özellikleri ve tarayýcý kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme iþlemi, söz k
teknolojiler için þebeke desteði gerektirir.

Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet 
saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerin
yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olm
kullaným talimatlarýný almanýz gerekir.

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

■ Aksesuarlar hakkýnda
Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her þarj cihazýnýn model numarasýný denetleyi
cihaz, ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ve LCH-12 ile þarj edilerek kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.
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Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý 
tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip 

ýlacak 

alýþýp 

alýdýr.
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malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz k
ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun.

Aksesuar kullanýmý ile ilgili birkaç pratik kural
• Aksesuarlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin.

• Aracýnýza monte edilen aksesuarlarýn doðru þekilde monte edilip edilmediðini ve ç
çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin

• Karmaþýk araç aksesuarlarýnýn montajý, yalnýzca uzman personel tarafýndan yapýlm
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Genel bilgiler

rlenen 
enli 
ak 
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■ Giriþ kodlarý

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklý)
Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Önceden beli
kod 12345’tir. Kodu deðiþtirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrý, gizli ve güv
bir yerde saklayýn. Kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlam
için, bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 118.

PIN ve PIN2 kodlarý (4 - 8 basamaklý), Modül PIN kodu ve Ý
PIN kodu
• PIN (Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý

PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açýldýðýnda P
kodunu soracak þekilde ayarlayýn; bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 118.

• PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçlarý gibi bazý iþlev
eriþmek için gereklidir.

• Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. B
Güvenlik modülü, sayfa 162. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, m
PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

• Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza, sayfa 164. SI
kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte v
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Üç kez art arda yanlýþ PIN kodu girerseniz, telefonda SIM kilitlenmiþ veya örneðin 
PIN kodu kilitlendi mesajý görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

ek için 
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nlýþ 
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gibi 
ðin 
 
. 
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PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý)
PUK (Kiþisel Blokaj Açma Anahtarý) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirm
kullanýlýr. Bloke edilen bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için PUK2 kodu gerekir. 

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis 
saðlayýcýsýna baþvurun.

Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý)
Kýsýtlama þifresi, Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir, bkz: Güven
ayarlarý, sayfa 118. Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklý)
M-cüzdan servislerine eriþmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Birkaç kez ya
m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulamasý beþ dakika süreyle bloke o
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: M-cüzdan, sayfa 145.

■ Telefonun iþlevlerine genel bakýþ
Nokia 6220 cep telefonu, ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera 
günlük kullaným için birçok iþlev sunar. Kamera, video klip kaydetme ve örne
bekleme modunda duvar kaðýdý olarak veya Rehber içine küçük resim olarak
ekleyebileceðiniz resimler çekmek için kullanýlabilir. Bkz: Kamera, sayfa 123
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Ayrýca, telefonunuzla birlikte kullanabileceðiniz, çeþitli renklerde bir dizi Nokia 
Xpress-onTM kapak bulunur. Kapak deðiþtirmek için, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, 
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a 57.

a 153.
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sayfa 23).

Telefonunuz ayrýca aþaðýdaki özellikleri de destekler:

• EDGE – GSM Geliþimi için Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý (Enhanced Data rates
GSM Evolution), bkz: (E)GPRS, sayfa 110. EDGE paket aktarma þebekeler
baðlantý GPRS þebekesinden daha hýzlýdýr.

• Multimedya mesaj servisi (MMS), metin, resim, ses klibi ve video klipten 
multimedya mesajlarýný gönderebilir ve alabilir. Telefonunuzu kiþiselleþti
için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajlarý, sayf

• Web sunucularýndan daha renkli ve zengin grafik içeriði almanýzý ve 
görüntülemenizi saðlayan xHTML tarayýcý. Bkz: Servisler (Menü 11), sayf

• E-posta almak, okumak ve göndermek için e-posta iþlevi. Bkz: E-posta 
mesajlarý, sayfa 63.

• Ýþ arkadaþlarýnýz, aileniz ve arkadaþlarýnýzla meþgul olup olmadýðýnýz bilg
kolayca paylaþmanýzý saðlayan durum göstergeli rehber. Bkz: Durumum,
92.

• Çevrimiçi kullanýcýlara anýnda kýsa metin mesajlarý göndermenin bir yolu
Sohbet. Bkz: Sohbet, sayfa 70.

• Çok sesli (Polyphonic) MIDI ses, ayný anda çalýnan birkaç ses bileþeninde
oluþur. Telefonunuzda 40’tan fazla enstrümanla oluþturulan ses bileþenl
bulunmaktadýr, ancak ayný anda yalnýzca 16 enstrüman çalýnabilmekted
sesli (Polyphonic) sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanýlab
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Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini 
destekler.

ellikle 
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• Telefonunuz Java 2 Micro Edition, J2METM uygulamalarýný destekler ve öz
cep telefonlarý için tasarlanan bazý Java uygulamalarý ve oyunlarý içerir. 
telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: Uygulam
(Menü 9), sayfa 138.

Paylaþýlan hafýza
Bu cep telefonunun aþaðýda belirtilen özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehbe
metin, sohbet ve multimedya mesajlarý, e-postalar, ses etiketleri ve SMS dað
listeleri, görüntüler, zil sesleri, galerideki video klipler ve ses klipleri, kamera
ajanda, yapýlacaklar notlarý, Java oyun ve uygulamalarý, not uygulamasý. Bu
özellikleri kullanmak, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði ha
miktarýný azaltýr. Özelliklerden bazýlarýna diðer özelliklerle paylaþýlan hafýza
miktarýna ek olarak, belirli miktarda hafýza ayrýlmýþ olabilmesine karþýn, bu 
duruma daha çok özelliklerden herhangi birinin yoðun kullanýmýnda rastlan
Örneðin, çok sayýda görüntünün, java uygulamasýnýn ve benzerlerinin 
kaydedilmesi, paylaþýlan hafýzanýn tümünün kullanýlmasýna neden olabilir v
telefon hafýzanýn dolduðunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumd
iþleme devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin ve kayýt
bir kýsmýný silin.



20

1. Baþlarken

 

 bir 
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■ SIM kartý ve bataryayý takma
• Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn.

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

SIM kartý takmadan önce her zaman telefonun kapalý olmasýna ve herhangi
donanýmla baðlantýsýnýn olmamasýna dikkat edin ve bataryayý çýkarýn.

1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için:

Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka 
kapaktaki serbest býrakma düðmesini (1) itip arka 
kapaðý kaydýrarak telefondan çýkarýn (2).

2. Bataryayý, ucundaki çýkýntýdan parmaðýnýzla 
kaldýrarak çýkartýn (3).
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ve 
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3. SIM kart yuvasýný geriye doðru kaydýrarak (4) serbest kalmasýný saðlayýn 
kaldýrarak açýn (5).

4. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin (6). SIM 
kartýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve kartýn 
altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden 
emin olun.
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5. SIM kart yuvasýný kapatýn (7) ve ileri doðru kaydýrarak kilitleyin (8).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Bataryayý yerine takýn (9).

7. Arka kapaðý kaydýrarak yerine yerleþtirin 
(10).
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■ Kapaklarý deðiþtirme
Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer 

n 

a 20, 
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cihazlarla baðlantýsýný kesin. Kapaklarý deðiþtirirken elektronik parçalara dokunmakta
kaçýnýn. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn.

1. Telefonun arka kapaðýný çýkartýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayf
adým 1.

2. Telefonu alt tarafýndan kaldýrarak ön kapaktan 
dikkatle ayýrýn (1).

3. Tuþ altlýðýný yeni ön kapaða yerleþtirin (2).
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4. Ön kapaðý yerine takmak için, öncelikle kapaðýn 
mandallarýný telefonun üzerindeki deliklere 

ir süre 
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yerleþtirin (3) ve hafifçe bastýrarak kapaðý yerine 
oturtun.

5. Telefonun arka kapaðýný takýn. Bkz: SIM kartý ve 
bataryayý takma, sayfa 20, adým 7.

■ Bataryayý þarj etme
1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun 

alt kýsmýndaki sokete takýn.

2. Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn.

Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için 
Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya 
tamamen boþaldýysa, þarj göstergesinin 
ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk b
geçmesi gerekebilir.

Telefonu, þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz.

Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin, BLD-3 
bataryasýný ACP-12 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken
yaklaþýk 30 dakikanýzý alýr.
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■ Telefonu açma ve kapatma
Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden 

ve 

, ***** 
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olabileceði durumlarda telefonu açmayýn..

Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun .

SIM kart doðru þekilde yerleþtirildiði halde telefonda SIM kartý 
takýn veya SIM kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, 
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. 
Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarý desteklemediði için kartýn 
deðiþtirilmesi gerekebilir.

• Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girip 
(örneðin, **** olarak görüntülenir) Tamam tuþuna basýn.

Ayrýca bkz: Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 118 
Giriþ kodlarý, sayfa 16.

• Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girip (örneðin
olarak görüntülenir) Tamam tuþuna basýn.

Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý sayfa 16.
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ETKÝN KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda dahili 
bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de 
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olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antene 
dokunmayýn. Antenle temas, konuþma kalitesini etkiler 
ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde 
çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene 
dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama 
performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný 
saðlar.
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2. Telefonunuz
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Tuþlar ve konektörler
1. Açma/kapatma tuþu 

Telefonunuzu açar ve kapatýr.

Tuþ takýmý kilitliyken açma/kapatma 
tuþuna kýsa bir süre basýldýðýnda, 
telefonun ekran ýþýklarý yaklaþýk 15 
saniye süreyle yanar.

2. Kulaklýk

3. Ses seviyesi tuþlarý
Telefon kulaklýðýnýn veya hoparlörün 
ya da telefona baðlý olan kulaklýklý 
mikrofon setinin ses seviyesini 
ayarlar.

4. Seçim tuþlarý  ve 

Bu tuþlarýn iþlevi, ekranda, tuþlarýn 
üzerinde gösterilen yönlendirici 
metne göre deðiþir. Bkz: Bekleme 
modu, sayfa 29.
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5.  telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý cevaplar. Bekleme modunda, 
en son aranan numaralarýn listesini gösterir.

ama 
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6.  -  sayý ve harf girmenizi saðlar.

 ve , farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr.

7.   etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkmanýzý saðlar.
8. , ,  ve  4 yönlü kaydýrma tuþlarý

Örneðin, rehberde, menülerde veya ayarlarda ve takvimde ilerleyerek tar
yapmanýzý ya da metin yazarken imleci hareket ettirmenizi saðlar.

9. Hoparlör
1.  Þarj cihazý konektörü

2. Örneðin kulaklýklý mikrofon seti 
ve veri kablosu için kullanýlan 
Pop-PortTM konektörü. Bir 
donanýmý Pop-port 
konektörüne resimde 
gösterildiði gibi baðlayýn.
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3.  Kýzýlötesi baðlantý noktasý
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Cep telefonunun arka kapaðýndaki kamera merceði.

■ Bekleme modu
Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve herhangi bir 
karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr.

1. Cep telefonunuzun kullanýlmakta olduðu 
hücresel þebekeyi göstermek üzere þebeke adýný 
veya operatör logosunu gösterir.

2. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal 
gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o 
kadar güçlü demektir.

3. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar 
uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
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4. Bekleme modunda sol seçim tuþu Menü'ye eriþim saðlar.

5. Bekleme modunda sað seçim tuþu Rehber veya Git’tir veya operatöre özgü bir 

irsiniz.

isel 
, bkz: 

l saat 

esajý 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

ada sahiptir. Sað seçim tuþuna:

• Rehber iken basarsanýz, Rehber menüsüne eriþebilirsiniz.

• operatöre özgü tuþ iken basarsanýz, operatörün ana sayfasýna eriþebil

• Git iken basarsanýz, belirli bir iþleve ilerleyebilir ve söz konusu iþlevi 
seçebilirsiniz. Kiþisel kýsayolunuz için iþlevleri belirlemek için, bkz: Kiþ
kýsayollar, sayfa 107. Ýþlevler Git menüsünü seçtiðinizde de seçilebilir
Git (Menü 12), sayfa 165.

Duvar kaðýdý
Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kaðýdý 
görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: Ekran ayarlarý, sayfa 104.

Ekran koruyucu
Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak dijita
ekran koruyucusunu etkinleþtirir. Bkz: Ekran ayarlarý, sayfa 104.

Bekleme modundaki temel simgeler
Bir veya birkaç metin mesajý veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: SMS m
veya e-posta okuma ve yanýtlama, sayfa 53.
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Bir veya birkaç multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: Multimedya mesajýný 
okuma ve yanýtlama, sayfa 60.

içi 
e, 

Bkz: 

3.

kz: Zil 

RS 

da 
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 veya 
Telefonunuz sohbet servisine baðlý ve durum bilgisi sýrasýyla çevrim
veya çevrimdýþý. Bkz: Sohbet servisine baðlanma ve baðlantýyý kesm
sayfa 72.

Bir veya birkaç sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet servisine baðlýsýnýz. 
Sohbet servisine baðlanma ve baðlantýyý kesme, sayfa 72.

Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 3

Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak 
ayarlandýðýnda, telefon gelen arama ve metin mesajý için çalmaz. B
sesi ayarlarý, sayfa 103.

Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat, sayfa 130.

Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 142.

Arka planda kronometre çalýþýyor. Bkz: Kronometre, sayfa 143.

(E)GPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçildiðinde ve (E)GP
servisi kullanýlabilir olduðunda, simge ekranýn sol üst köþesinde 
görüntülenir. Bkz: (E)GPRS baðlantýsý, sayfa 111.

(E)GPRS baðlantýsý kurulduðunda simge, ekranýn sol üst köþesinde 
görüntülenir. Bkz: (E)GPRS baðlantýsý, sayfa 111 ve Servis sayfalarýn
gezinme sayfa 156.
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Örneðin, (E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS 
baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnýr. Simge ekranýn sað üst köþesinde 

aktar. 

. Bkz: 

azý 
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görüntülenir.

Kýzýlötesi baðlantý simgesi, bkz: Kýzýlötesi, sayfa 108.

Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý 
Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma simgesi , ikinci 
hattýnýzýnki ise  olur. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 112.

 veya 
Ýki telefon hattýnýz varsa, simge seçilen telefon hattýnýzý görüntüler
Arama ayarlarý, sayfa 112.

Hoparlör etkinleþtirildi, bkz: Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek 
seçenekler, sayfa 37.

Aramalar, dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlý. Bkz: Güvenlik ayarlarý, 
sayfa 118.

Zamanlý tercih seçili. Bkz: Tercihler, sayfa 102.

, ,  veya 
Telefona kulaklýklý mikrofon seti, ahizesiz kullaným birimi, iþitme cih
arabirimi veya müzik standý baðlý.

Saat ve tarih
Bkz. Saat ve tarih ayarlarý, sayfa 106.
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■ Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi)
Tuþ takýmýný kilitleyerek, örneðin, telefonu çantanýzda taþýrken tuþlara yanlýþlýkla 

na 

diAçýk 

 basýn. 
izde 

arý, 

sýnda 

larýný 
ayý 
nra 
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basýlmasýný önleyebilirsiniz.

• Tuþ takýmýnýn kilitlenmesi
Bekleme modunda Menü tuþuna ve ardýndan 1,5 saniye içinde  tuþu
basýn.

• Tuþ takýmý kilidini açma
Tuþ aç ve sonra 1,5 saniye içinde  tuþuna basýn veya Güvenlik tuþ kili
olarak yarlanmýþsa, Tuþ aç'a basýn ve güvenlik kodunu girin.

Tuþ kilidi etkin durumdayken gelen aramalarý cevaplamak için  tuþuna
Arama sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðin
veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir.

Tuþ takýmýný otomatik olarak kilitleme hakkýnda bilgi için, bkz: Telefon ayarl
sayfa 115.

Görüþme sýrasýnda tuþ takýmý kilitleme hakkýnda bilgi için, bkz: Görüþme sýra
kullanýlabilecek seçenekler, sayfa 37.

Not: Tuþ kilidi açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numara
(örn., 112, 911 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numar
tuþlayýp,  tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan so
görüntülenir.
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■ Þebeke ayarlarý servisi
MMS, (E)GPRS ve diðer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doðru 

esajý 

vurun.
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baðlantý ayarlarýnýn yapýlmýþ olmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir þebeke m
olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanýz gereken, ayarlarý telefonunuza 
kaydetmektir. Ayarlarýn kullanýmý hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke 
operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya en yakýn yetkili Nokia satýcýsýna baþ

E(GPRS), multimedya mesajlarý, senkronizasyon, sohbet ile durum bilgisi ve 
modlu tarayýcý için baðlantý ayarlarýný alabilirsiniz.

Baðlantý ayarlarýný þebeke mesajý olarak aldýðýnýzda ve ayarlar otomatik olar
kaydedilip etkinleþtirilmediðinde, Baðlantý ayarlarý alýndý mesajý görüntülen

• Alýnan ayarlarý kaydetmek için Seçenek tuþuna basýp Kaydet seçeneðini 
belirleyin. Telefonda Ayarlarýn PIN'ini girin: seçeneði görüntülenirse, aya
PIN kodunu girip Tamam'a basýn. PIN kodunu edinmek için, ayarlarý vere
servis saðlayýcýsýna baþvurun.

Henüz kaydedilen bir ayar yoksa, bu ayarlar ilk boþ baðlantý ayar grubunu
altýna kaydedilir.

• Alýnan ayarlarý görüntülemek için, Seçenek tuþuna basýp, Göster'i seçin. 
Ayarlarý kaydetmek için Kaydet tuþuna basýn.

• Alýnan ayarlarý silmek için, Seçenek tuþuna basýp, Sil'i seçin.

Ayarlarý etkinleþtirmek için, bkz: Bir servisle baðlantý kurma, sayfa 155.
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3. Arama iþlevleri
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■ Arama yapma
1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Yanlýþ bir karakt

girerseniz, silmek için Sil düðmesine basýn.

Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, 
uluslararasý giriþ kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuþuna
kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmad
alan kodunu ve telefon numarasýný girin.

2. Numarayý aramak için  tuþuna basýn.

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

Ayrýca bkz: Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler sayfa 37.

Rehber’i kullanarak arama yapma
• Rehber’e kaydettiðiniz bir ismi/telefon numarasýný aramak için, bkz: Kart

arama, sayfa 90. Numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Telesekreterinizi arama
• Bekleme modunda  tuþunu basýlý tutun veya  ve  tuþlar

basýn.

Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girin ve Tam
tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Sesli mesajlar sayfa 80.
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Telefon numarasýný hýzlý arama
Hýzlý arama seçeneðini kullanabilmek için önce,  ile  arasýndaki hýzlý 
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arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atamanýz gerekir; bkz: Hýzlý 
aramalar, sayfa 98. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn:

• Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan  tuþuna basýn.

• Hýzlý arama açýk olarak ayarlandýysa, arama baþlayýncaya kadar hýzlý aram
tuþunu basýlý tutun. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 112.

■ Gelen aramayý cevaplama veya reddetme
Gelen aramayý cevaplamak için  tuþuna, aramayý bitirmek için  t
basýn.

Gelen aramayý reddetmek için  tuþuna basýn.

Sessiz tuþuna basarsanýz, yalnýzca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramay
cevaplayýn veya reddedin.

Telefona, kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlanmýþsa
aramayý bu tuþa basarak cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz. 

Ýpucu: Aramalarý aktarmak için (örneðin, telesekreterinize) Meþgulse
iþlevi etkinse, reddedilen arama da aktarýlýr. Bkz: Arama ayarlarý, sayf

Biri sizi aradýðýnda telefonun arayanýn adýný, telefon numarasýný veya Özel n
ya da Arama metnini görüntülediðini unutmayýn. Rehber’de son yedi basam
arayanýn numarasýyla ayný olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnýzca telefo
numarasý (kullanýlabiliyorsa) görüntülenir. Arayanýn numarasý Rehber’e 
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kaydedilmemiþse; ve rehberde son yedi basamaðý arayanýn telefon numarasýyla 
ayný olan baþka bir isim kayýtlýysa, telefon yanlýþ bir ismi görüntüleyebilir.
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Arama bekletme
Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için,  tuþuna basýn. Ýl
arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için,  tuþuna basýn.

Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama ayarlarý, sayf

■ Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler
Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin bir çoðu, þebeke servislerid
servislerin kullanýlabilir olup olmadýðýný öðrenmek için þebeke operatörünüz
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarýna ulaþmak için arama sýrasýnda Seçenek t
basýn:

• Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý kapat, Rehber, Menü ve Bek
veya Devam, Yeni arama, Özel, Cevapla ve Reddet.

• Konferans, en çok beþ kiþinin katýlmasýna olanak veren bir konferans ara
yapmak için kullanýlýr. Arama sýrasýnda yeni bir katýlýmcýyý arayabilirsiniz
arama). Ýlk arama beklemeye alýnýr. Yeni arama cevaplandýðýnda, konfera
aramasýna ilk katýlýmcýyý dahil etmek için Konferans seçeneðini belirleyin
Katýlýmcýlardan biriyle özel bir görüþme yapmak için, Özel seçeneðini ve 
istediðiniz katýlýmcýyý belirleyin. Konferans aramasýna yeniden katýlým iç
Konferans seçeneðini belirleyin.
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• Tuþlarý kilitle, tuþ takýmý kilidini etkinleþtirmek için kullanýlýr.

• DTMF gönder, parolalar veya banka hesap numaralarý gibi DTMF – Çift Tonlu 
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Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için
kullanýlýr. DTMF sistemi tüm tuþ sesli telefonlarda kullanýlmaktadýr. DTM
dizesini girin veya Rehber’den bularak Tamam tuþuna basýn. w bekletme
karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuþuna art arda basarak 
girebileceðinizi unutmayýn.

• Deðiþtir, etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmanýzý sa
Baðla ise, beklemedeki aramayla etkin aramayý baðlayýp, kendi baðlantýn
kesmenize olanak verir.

• Hoparlör, görüþme sýrasýnda telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanýzý 
Hoparlör çalýþýrken telefonu kulaðýnýza tutmayýn. Hoparlörü etkinleþtirm
devre dýþý býrakmak için Hoparlör/Ahize seçeneðini belirleyin veya Hopar
Ahize tuþuna basýn. Arama veya arama giriþiminiz sona erdiðinde ya da 
telefona ahizesiz kullaným birimi veya kulaklýk baðladýðýnýzda, hoparlör 
otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullaným birimi veya kulaklýklý mikrofo
baðladýysanýz, seçenekler listesindeki Ahize seçeneðinin yerini Ahizesiz v
Kulaklýk alýr ve Ahize seçim tuþunun yerini ise sýrasýyla Ahizesiz veya Ku
alýr.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: Radyoyu kullanma, sayfa 127.
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4. Metin yazma
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Örneðin mesaj yazarken, normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak
girebilirsiniz.

Metin yazarken, ekranýn sol üst kýsmýnda akýllý metin giriþi , normal me
giriþi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriþi 
göstergesinin yanýnda ,  veya  simgesiyle gösterilir. Büyük/kü
harf modunu  tuþuna basarak deðiþtirebilirsiniz. Sayý modu,  simge
gösterilir;  tuþunu basýlý tutarak harf ve sayý modu arasýnda geçiþ 
yapabilirsiniz.

■ Akýllý metin giriþini açma veya kapatma
Metin yazarken Seçenek tuþuna basýp Sözlük'ü seçin.

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

• Normal metin giriþi moduna geri dönmek için Sözlük kapalý seçeneðini 
belirleyin.

Ýpucu: Metin yazarken akýllý metin giriþini hýzlý bir þekilde açmak için
tuþuna iki kez basýn veya Seçenek tuþunu basýlý tutun.
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■ Akýllý metin giriþini kullanma
Bir tuþa bir kez basarak istediðiniz harfi girebilirsiniz. Akýllý metin giriþi, yeni 
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sözcükler ekleyebileceðiniz dahili bir sözlüðe dayanýr.

1. -  arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayýn. B
için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük, tuþlara her bastýðýnýzda deði

Örnek: Ýngilizce sözlük seçili olduðunda Nokia yazmak için ,
,  ve  tuþlarýna basýn.

Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun.

Metin yazma hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için bkz: Metin yazma için ipu
sayfa 41.

2. Sözcüðü yazmayý tamamladýðýnýzda, sözcük doðruysa  ile boþluk 
ekleyerek veya kaydýrma tuþlarýndan birine basarak onaylayýn. Kaydýrma
tuþlarýna basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doðru deðilse, 

 tuþuna art arda basýn veya Seçenek tuþuna basýp Uygun kayýtlar 
seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz sözcük görüntülendiðinde onaylayýn.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözc
sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için, Harfle tuþuna bas
sözcüðü yazýn (normal metin giriþi kullanýlýr) ve Kaydet tuþuna basýn. Sö
dolduðunda, yeni sözcük en eski sözcüðün yerini alýr.

3. Bir sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn.
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Birleþik sözcükleri yazma
Sözcüðün ilk bölümünü girin ve  tuþuna basarak onaylayýn. Sözcüðün son 
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 harfi 
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bölümünü yazýp onaylayýn.

■ Normal metin giriþini kullanma
 -  arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter 

görüntüleninceye dek art arda basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm kara
tuþ üzerinde yazmaz. Kullanýlabilir karakterler Telefon dili menüsünde seçile
baðlýdýr; bkz. Telefon ayarlarý, sayfa 115.

Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun.

• Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç 
görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydýrma tuþlarýndan birine basýn ve
girin.

•  En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler  sayý tuþu
kullanýlarak elde edilebilir.

Metin yazma hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için bkz: Metin yazma için ipuçlar
sayfa 41.

■ Metin yazma için ipuçlarý
Metin yazmak için aþaðýdaki iþlevleri de kullanabilirsiniz:

• Boþluk eklemek için  tuþuna basýn.
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• Ýmleci sola, saða, aþaðýya veya yukarýya taþýmak için sýrasýyla , ,  
veya  kaydýrma tuþlarýna basýn.
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• Ýmlecin solundaki karakteri silmek için, Sil tuþuna basýn. Karakterleri dah
çabuk silmek için, Sil tuþunu basýlý tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için Seçenek tuþuna b
ve Metni sil seçeneðini belirleyin.

• Akýllý metin giriþini kullanýrken sözcük eklemek için Seçenek tuþuna basý
Kelime girin seçeneðini belirleyin. Normal metin giriþ yöntemini kullanar
sözcüðü yazýn ve Kaydet tuþuna basýn. Bu kelime de sözlüðe eklenir.

• Normal metin giriþini kullanýrken özel karakter girmek için  tuþuna b
akýllý metin giriþini kullanýrken  tuþunu basýlý tutun veya Seçenek tu
basýp Simge girin seçeneðini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için kaydýrma tuþlarýndan birine basýn ve karakter
Kullan tuþuna basarak seçin.

Ayrýca , ,  veya  tuþlarýna basarak karaktere ulaþabi
 tuþuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Metin mesajý yazarken aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir:

• Harf modunda sayý girmek için Seçenek tuþuna basýn ve Numara ekle 
seçeneðini belirleyin. Telefon numarasýný girin veya Rehber’den bularak 
Tamam tuþuna basýn.

• Rehber’deki bir ismi eklemek için Seçenek tuþuna basýn ve Kartvizit ekle
seçeneðini belirleyin. Ýsimle iliþkili bir telefon numarasý veya metin öðesi
eklemek için, Seçenek tuþuna basýn ve Ayrýntýlara bak seçeneðini belirle
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5. Menüyü kullanma
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Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi suna
Menü iþlevlerinin bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Ya
metnini görüntülemek için istediðiniz menü iþlevine ilerleyin ve 15 saniye 
bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Bkz: Telefon aya
sayfa 115.

■ Menü iþlevlerine eriþme
Ýlerleyerek
1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn.

2.  veya  tuþuyla (ya da tablo menü görünümü seçili olduðunda 
herhangi bir kaydýrma tuþuyla) menüde ilerleyin ve örneðin, Seç öðesine
Ayarlar öðesini seçin. Menü görünümünü deðiþtirmek için, bkz: Ekran ay
sayfa 104, Menü görünümü.

3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediðiniz alt menüyü seçin; örneðin Aram
ayarlarý.

4. Seçilen alt menü altýnda alt menüler bulunuyorsa, 3. adýmý yineleyin. Bir
sonraki alt menüyü seçin; örneðin Herhangi bir tuþla cevap.

5. Ýstediðiniz ayarý seçin.

6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna, menüden çýkmak için Ç
tuþuna basýn.
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Kýsayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve ilgili kýsayol 

 dizin 
 önce 

uþuna 
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numaralarý kullanýlarak bunlarýn bazýlarýna eriþilebilir. 

Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. Ulaþmak istediðiniz menü iþlevinin
numarasýný iki saniye içinde girin. Menü 1’deki menü iþlevlerine eriþmek için
Menü’ye, ardýndan  ve  tuþlarýna basmanýz ve istenen kýsayol 
numarasýnýn geri kalanýný tuþlamanýz gerektiðini unutmayýn.

Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna, menüden çýkmak için Çýk t
basýn.
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■ Menü iþlevlerinin listesi
1. Mesajlar
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Metin mesajlarý
2. Multimedya msj.
3. E-posta
4. Sohbet
5. Sesli mesajlar
6. Bilgi mesajlarý
7. Mesaj ayarlarý
8. Servis komutlarý

2. Arama kaydý
1. Cevapsýz aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
6. GPRS veri sayacý
7. GPRS baðlantýsý zaman sayacý

3. Rehber
1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
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4. Durumum
5. Abone isimleri

 

sý 
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6. Kopyala
7. Ayarlar
8. Hýzlý aramalar
9. Ses etiketleri
10.Bilgi numaralarý1

11.Servis numaralarý 1

12.Kendi numaralarým2

13.Arayan gruplarý2

4. Ayarlar
1. Tercihler
2. Zil sesi ayarlarý
3. Ekran ayarlarý
4. Saat ve tarih ayarlarý
5. Kiþisel kýsayollar
6. Baðlantý
7. Arama ayarlarý
8. Telefon ayarlarý

1. SIM kartýnýz tarafýndan desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için þebeke
operatörünüzle veya servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

2. Bilgi numaralarý, Servis numaralarý veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öðesinin numara
buna göre deðiþir.
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9. Sohbet ve durum ayarlarý
10.Donaným ayarlarý
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11.Güvenlik ayarlarý
12.Fabrika ayarlarýný geri yükle

5. Galeri
1. Klasörleri göster
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Kull. haklarý listesi
6. Galeri siteleri

6. Medya
1. Kamera
2. Radyo
3. Ses kayýt cihazý

7. Ajanda
1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapýlacaklar
4. Notlar

8. Oyunlar
1. Oyun seç
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2. Oyun siteleri
3. Hafýza
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4. Ayarlar
9. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafýza

10.Ekstra
1. Hesaplamalar
2. Geri sayým sayacý
3. Kronometre
4. M-cüzdan
5. Senkronize et

11.Servisler
1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. Ýndirme baðl.
5. Ayarlar
6. Adrese git
7. Önbelleði boþalt
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12.Git

a 
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13.SIM hizmetleri1

1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenmesi halinde görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM kart
baðlý olarak deðiþir.
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6. Menü iþlevleri
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■ Mesajlar (Menü 1)
Metin, multimedya ve e-posta mesajlarýný okuyabilir, yazabilir, 
gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler 
þeklinde düzenlenir.

Metin mesajý veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajý göndermeden önce
mesaj merkezi numaranýzý kaydetmeniz gerekir; bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 8

Metin mesajlarý (SMS)
SMS – Kýsa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz, birkaç no
metin mesajýndan oluþan çok parçalý mesajlar gönderip alabilir (þebeke serv
Faturalandýrma, çok parçalý mesajý göndermek için gereken normal mesaj sa
üzerinden yapýlýr.

Resim içeren metin mesajlarý da gönderebilir ve alabilirsiniz.

Metin mesajlarý mesajlar paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza,
sayfa 19.

Not: Bu iþlev yalnýzca, þebekeniz veya hizmet saðlayýcýnýz tarafýndan 
destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özelliði olan telefonlar
mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.
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Mesaj yazma ve gönderme
Kullanýlabilecek karakter sayýsý / çok parçalý mesajýn geçerli parça numarasý 
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ekranýn sað üst kýsmýnda gösterilir; örneðin 120/2.

1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve Mesaj oluþtur 
seçeneklerini belirleyin.

Ýpucu:Mesaj yazmaya hýzlý bir þekilde baþlamak için bekleme mod
 tuþuna basýn.

2. Mesajý yazýn. Bkz: Metin yazma, sayfa 39. Mesaja metin þablonu veya re
eklemek için, bkz: Þablonlar, sayfa: 56. Her resimli mesaj birkaç kýsa mes
oluþur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir metin mesajý 
ücretinden daha pahalý olabilir.

3. Mesajý göndermek için Seçenek tuþuna basýn ve Gönder seçeneðini belir

4. Alýcýnýn telefon numarasýný girin veya numarayý Rehber’den bulun.

Mesajý yollamak için Tamam tuþuna basýn.

Not: SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, telefonunuzda Mesaj gön
yazýsý görüntülenebilir. Bu, mesajýn telefonunuzda programlanmýþ mesaj me
numarasýna gönderildiðini gösterir. Ancak, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðý
göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis saðlayýcýnýz
baþvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri
Mesajý yazdýktan sonra, Seçenek tuþuna basýn ve Gönd. seçenekleri'ni belirl

• Mesajý birden çok kiþiye göndermek için, Çok kiþiye gönder'i seçin. Mesaj
yollamak istediðiniz herkese yolladýðýnýzda Bitti tuþuna basýn.



52

• Mesajý, daðýtým listesi kullanarak göndermek için Listeye gönder seçeneðini 
belirleyin.
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Daðýtým listesi oluþturmak için, bkz: Daðýtým listeleri, sayfa 55.

• Mesajý, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce Mesaj tercihi 
seçeneðini, ardýndan da istediðiniz mesaj tercihini belirleyin.

Mesaj tercihi tanýmlamak için, bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 80.

SMS yoluyla e-posta yazma ve gönderme
SMS yoluyla e-posta gönderebilmeniz için, ilgili ayarlarý kaydetmeniz gerek
Mesaj ayarlarý, sayfa 80. E-posta servisinin sunulup sunulmadýðýný ve servis
abonelik hakkýnda bilgi almak için, þebeke operatörünüze veya servis saðlay
baþvurun. Bir e-posta adresini Rehber’e kaydetmek için, bkz: Her isim için bi
çok numara veya metin öðesi kaydetme, sayfa 89.

1. Menü tuþuna basýn ve Mesajlar, Metin mesajlarý ve SMS e-posta oluþt. 
seçeneklerini belirleyin.

2. Alýcýnýn e-posta adresini girin veya adresi Rehber’den bulup Tamam tuþu
basýn.

3. Ýsterseniz, e-postanýz için bir konu girip ardýndan Tamam tuþuna basabil

4. E-posta mesajýnýzý girin. Bkz: Metin yazma, sayfa 39. Girebileceðiniz kar
sayýsý ekranýn sað üst köþesinde gösterilir. E-posta adresi ve konu metni t
karakter sayýsýna dahildir.

Ayrýca bkz: Þablonlar sayfa 56. Resim eklenemez.
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5. E-posta göndermek için, Seçenek tuþuna basýn ve E-posta gönder'i seçin. 
E-posta gönderme ayarlarýný kaydetmediyseniz, telefon e-posta sunucusunun 
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numarasýný girmenizi ister.

E-postayý göndermek için Tamam tuþuna basýn.

Not: SMS þebekesi aracýlýðýyla e-posta gönderirken, telefonunuzda Mesaj 
gönderildi yazýsý görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanýn telefonunuzdan e-p
sunucusuna gönderildiðini göstermektedir. Ancak, e-postanýn istenilen hed
ulaþtýðýný göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

SMS mesajý veya e-posta okuma ve yanýtlama
Bir mesaj ya da e-posta aldýðýnýzda önce  simgesi, ardýndan alýnan mesa
ile mesaj alýndý metni görüntülenir.

Yanýp sönen  simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir. Yeni mesajla
alabilmek için Gelen kutusu klasörünüzdeki eski mesajlarýn bazýlarýný silin.

1. Yeni mesajý görüntülemek için Göster tuþuna basýn veya daha sonra bak
için Çýk tuþuna basýn.

Mesajý daha sonra okuma:
Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve Gelen kutusu 
seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz mesajý seçin. Okunmamýþ
mesaj önündeki  simgesiyle gösterilir.

3. Mesajý okurken veya görüntülerken, Seçenek tuþuna basýn.
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Bir mesajý metin mesajý veya e-posta olarak silmek, iletmek ya da düzenlemek 
için veya okuduðunuz mesajý yeniden adlandýrmak ya da baþka bir klasöre 
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taþýmak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajýn baþýndaki metni telefonunuzun ajandasýna geçerli güne iliþkin 
anýmsatýcý olarak kopyalamak için Takvim'e kopyala seçeneðini belirleyin

Gönderenin ismi ve telefon numarasý, kullanýlan mesaj merkezi numaras
mesajýn alýndýðý tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, Me
bilgileri seçeneðini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaralarý, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerin
almak için, Ayrýntýyý kullan’ý seçin.

Resimli bir mesajý okurken, resmi Þablonlar klasörüne kaydetmek için Re
kaydet’i seçin.

4. Mesajý yanýtlamak için Cevap yaz'ý seçin. Orijinal metni yanýta eklemek iç
Orijinal mesaj'ý seçin ya da yanýta eklemek üzere standart bir yanýt belirl
Boþ ekran'ý seçin.

Bir e-postayý yanýtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayýn vey
düzenleyin. Sonra yanýt mesajýnýzý yazýn.

5. Mesajý görüntülenen numaraya göndermek için Seçenek tuþuna basýp G
seçeneðini belirleyin ve Tamam tuþuna basýn.

Gelen kutusu ve gönderilmiþ öðeler klasörleri
Telefon, gelen kýsa mesajlarý Gelen kutusu klasörüne, gönderilen mesajlarý is
Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydeder, bu klasöre Metin mesajlarý alt 
menüsünden ulaþýlabilir.
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Daha sonra göndermek istediðiniz kýsa mesajlarý Arþiv, Klasörlerim veya Þablonlar 
klasörüne kaydedebilirsiniz.
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Daðýtým listeleri
Sýk sýk belirli bir alýcý grubuna mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu amaçla bi
daðýtým listesi tanýmlayabilirsiniz. Bu daðýtým listelerini telefon hafýzasýna 
kaydedebilirsiniz. Telefonun mesajý listedeki her alýcýya ayrý ayrý gönderdiðin
unutmayýn. Bu nedenle, mesajý daðýtým listesini kullanarak göndermek mesa
alýcýya göndermekten daha pahalýya mal olabilir.

Daðýtým listelerine eklemek istediðiniz kiþilerin, telefonun dahili rehber 
hafýzasýnda kayýtlý olduðundan emin olun.

Daðýtým listeleri paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19

Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve Daðýtým listeleri 
seçeneðini belirleyin. Kullanýlabilen daðýtým listelerinin isimleri görüntüleni

• Herhangi bir liste kaydetmediyseniz bir liste oluþturmak için Ekle tuþuna

Listenin ismini girin ve Tamam tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp Liste
bak'ý seçin. Ekle tuþuna basýp telefonun rehber hafýzasýndan bir kartvizit
Oluþturulan listeye daha fazla kartvizit eklemek için, Seçenek’e basýn, Ka
ekle seçeneðini ve yeni bir kartvizit seçin.

• Baþka bir seçenek olarak bir listeye ilerleyip Seçenek tuþuna basarsanýz þ
seçebilirsiniz:

• Listeye bak seçili listede yer alan kartvizitleri görmek için kullanýlýr. Se
tuþuna basarak seçili kartvizitin ayrýntýlarýný silebilir veya görüntüley
ya da yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.
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• Liste ekle bir daðýtým listesi oluþturmak için kullanýlýr.

• Listeye ad ver seçili listenin adýný deðiþtirmek için kullanýlýr.
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• Listeyi boþalt seçili listeden tüm isimleri ve telefon numaralarýný silm
kullanýlýr.

• Listeyi sil seçili daðýtým listesini silmek için kullanýlýr.

Mesaj, daðýtým listesindeki belirli alýcýlara gönderilemiyorsa Ýletilemeyen
seçeneðini belirleyin. Seçenek tuþuna basýp aþaðýdaki seçenekleri 
belirleyebilirsiniz:

• Listeye tekr. gönd. mesajý Ýletilemeyenler listesindeki alýcýlara yeniden
göndermek için kullanýlýr.

• Listeye bak kendilerine son mesaj gönderme iþleminin baþarýsýz olduð
alýcýlarýn listesini görüntülemek için kullanýlýr.

• Listeyi sil Ýletilemeyenler listesini silmek için kullanýlýr.

• Mesaja bak gönderilemeyen mesaja bakmak için kullanýlýr.

Þablonlar
Telefonunuzda  ile gösterilen metin þablonlarý ve  ile gösterilen resiml
þablonlar bulunur.

Þablon listesine eriþmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Metin mesajlarý 
Þablonlar seçeneklerini belirleyin.

• Mesaja þablon veya yazdýðýnýz ya da yanýtladýðýnýz bir e-postayý eklemek
Seçenek tuþuna basýn. Þablon ekle seçeneðini belirleyin ve eklemek isted
þablonu seçin.



57

• Yazdýðýnýz veya yanýtladýðýnýz metin mesajýna resim eklemek için, Seçenek 
tuþuna basýn. Resim ekle seçeneðini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim 
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seçin. Resmi mesajýnýza eklemek için Ekle tuþuna basýn. Mesaj baþlýðýnd
 simgesi mesaja bir resim eklendiðini gösterir. Mesaja girebileceðiniz

karakterlerin sayýsý resmin boyutuna baðlýdýr.

Mesajý göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için Seçenek tu
basýn ve Önizleme seçeneðini belirleyin.

Arþiv klasörü ve Klasörlerim
Mesajlarýnýzý düzenlemek için bir kýsmýný Arþiv klasörüne taþýyabilir veya 
mesajlarýnýz için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajý okurken, Seçenek tuþuna basýn. Taþý seçeneðini belirleyin, mesajlarý 
taþýmak istediðiniz klasöre ilerleyin ve Seç tuþuna basýn.

Klasör eklemek veya silmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar Metin mesajla
Klasörlerim’i seçin.

• Klasör eklemek için, Seçenek tuþuna basýp Klasör ekle'yi seçin.

• Klasör silmek için silmek istediðiniz klasöre ilerleyin ve Seçenek tuþuna b
Klasörü sil'i seçin.

Multimedya mesajlarý
Not: Bu iþlev yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekl
halinde kullanýlabilir. Yalnýzca multimedya mesajlarý özelliði olan telefonlar
multimedya mesajý alabilir ve görüntüleyebilir.
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Multimedya mesajý metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Telefon, en fazla 
100 kB boyutundaki multimedya mesajlarýný destekler. Üst deðer aþýlýrsa, telefon 
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mesaj alamayabilir. þebekeye baðlý olarak, multimedya mesajýný 
görüntüleyebileceðiniz Ýnternet adresini içeren bir kýsa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa telefon, resmi ekran alanýna sýðdýrmak için ölçeklend

Multimedya mesaj özelliði, paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýz
sayfa 19.

Not: Multimedya alýmýna izin ver Evet veya Ana þebekede'ye ayarlanýrsa, 
operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz her aldýðýnýz mesaja ücret uygulayabi

Multimedya mesajlarý aþaðýdaki biçimleri destekler:

• Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.

• Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses k
ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.

• H.263 biçiminde, SubQCIF görüntü boyutuna sahip video klipler ve AMR
klipleri.

Telefon, yukarýda söz edilen tüm dosya biçimi çeþitlerini desteklemeyebilir. A
mesaj desteklenmeyen öðeler içeriyorsa, bu öðelerin yerine dosya adý veya N
biçimi desteklenmiyor yazýsý görünür.

Görüþme sýrasýnda, oyun veya baþka bir Java uygulamasý çalýþýrken veya GSM
baðlantýsý üzerinden gerçekleþtirilmiþ bir tarama oturumu etkin durumdayk
multimedya mesajý alamayacaðýnýzý unutmayýn (bkz: Servis ayarlarýný el ile 
sayfa 154). Multimedya mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe 
olasýlýðýný göz önünde bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca 
multimedya mesajlarýna güvenmeyin.
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Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme
Multimedya mesaj ayarlarýný yapmak için, bkz: Multimedya mesaj ayarlarý, 
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sayfa 82. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için þ
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

1. Menü tuþuna basýp Mesajlar, Multimedya msj. ve Mesaj oluþtur seçenek
belirleyin.

2. Mesajý yazýn. Bkz: Metin yazma, sayfa 39.

Resim veya ses klibi eklemek için, Seçenek tuþuna basýn ve sýrasýyla Ekle
Görüntü veya Ses klibi seçeneðini belirleyin. Galeri altýndaki klasörlerin l
aþaðýda görünmektedir. Belirli bir klasörü açýn, istediðiniz resme veya se
ilerleyip Seçenek tuþuna basýn ve Ekle’yi seçin. Bir resim veya ses eklendi
mesajda dosya adýyla gösterilir. Telif hakký korumalarý bazý görüntülerin,
seslerinin ve diðer içeriðin kopyalanmasýna, deðiþtirilmesine, aktarýlmasý
veya iletilmesine engel olabilir.

Resim ve ses klibi yerine, video klip ekleyebilirsiniz. Seçenek tuþuna basý
sýrasýyla Ekle ve Video klip seçeneklerini belirleyin.

Rehber’deki bir ismi eklemek için Seçenek tuþuna basýn, sýrasýyla Diðer 
seçenekler ve Kartvizit ekle seçeneklerini belirleyin. Ýstediðiniz isme gidin
Seçenek tuþuna basýp Kartvizit ekle seçeneðini belirleyin.

Rehberden numara eklemek için, Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler
Numara ekle seçeneðini belirleyin. Numarayý girin veya Rehber’den bula
Tamam tuþuna basýn.
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3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, Seçenek tuþuna basýp Önizleme’yi 
seçin.

n 
su 

 

j 
r. 
den 

 için 
ya 

nir. 
r.

terir, 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Mesaj göndermek için Seçenek tuþuna basýp Numaraya gönder (veya E-
postaya gönder ya da Çok kiþiye gönder) seçeneðini belirleyin.

5. Alýcýnýn telefon numarasýný (veya e-posta adresini) girin ya da Rehber’de
bulun. Tamam tuþuna bastýðýnýzda mesaj, gönderilmek üzere Giden kutu
klasörüne taþýnýr.

Multimedya mesajlarýný göndermek kýsa mesaj göndermekten daha uzun
sürebilir. Multimedya mesajý gönderilirken animasyonlu simge  
görüntülenir ve bu sýrada telefonda diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. Mesa
gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dene
Baþarýsýz olursa, mesaj Giden kutusu klasöründe kalýr ve daha sonra yeni
göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiðiniz mesajlar Gönderilmiþ öðeler klasöründe kaydedilir. Bunun
Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarýnýn Evet olmasý gerekir. Bkz: Multimed
mesaj ayarlarý, sayfa 82. Ancak bu, mesajýn istenen hedefe ulaþtýðýný 
göstermez.

Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama
Telefonunuz multimedya mesajý alýrken,  animasyonlu simgesi görüntüle
Mesaj alýndýðýnda  göstergesi ve Multimedya mesajý alýndý yazýsý görünü

Yanýp sönen  simgesi, multimedya mesajý hafýzasýnýn dolu olduðunu gös
bkz: Multimedya mesajlarý hafýzasý dolu, sayfa 62.
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1. Mesajý görüntülemek için Göster tuþuna basýn veya daha sonra bakmak için 
Çýk tuþuna basýn.
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Mesajý daha sonra okuma: Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Multi
msj. ve Gelen kutusu seçeneklerini belirleyin.

2. Mesajý görüntülemek üzere ilerleyin. Seçenek tuþuna bastýðýnýzda örneð
aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarý kullanýlabilir olacaktýr. 

• Mesajý sil seçeneði kaydedilmiþ bir mesajý silmek için kullanýlýr. 

• Cevap yaz veya Tümünü yanýtla seçeneði mesajý yanýtlamak için kulla
Yanýt göndermek için Seçenek tuþuna basýn ve Gönder’i seçin.

• Numaraya ilet, E-postaya ilet veya Çok kiþiye ilet seçeneði mesajý ilet
için kullanýlýr.

• Düzenle seçeneði mesajý düzenlemek için kullanýlýr. Yalnýzca kendi 
oluþturduðunuz mesajlarý düzenleyebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesa
yazma ve gönderme, sayfa 59.

• Mesaj bilgileri seçeneði mesajýn konusunu, boyutunu ve türünü 
görüntülemek için kullanýlýr. 

• Ayrýntýlar seçeneði eklenmiþ görüntüye ve sese iliþkin bilgileri 
görüntülemek için kullanýlýr.

• Sunumu oynat seçeneði mesaja eklenen sunumu görüntülemek için 
kullanýlýr.

• Görüntüyü kaydet seçeneði resmi Galeri’ye kaydetmek için kullanýlýr.

• Ses klibini kaydet seçeneði zil sesini Galeri’ye kaydetmek için kullanýl



62

• Video klibi kaydet seçeneði video kilibi Galeri’ye kaydetmek için kullanýlýr.

• Ayrýca, Galeri içindeki seçeneklere de bakýn, bkz: Galeri (Menü 5), sayfa 120.
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Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiþ öðeler klasörü
Telefon, gelen multimedya mesajlarýný, Multimedya msj. alt menüsünün Gel
kutusu klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiþ multimedya mesajlarý, Multimedya msj. alt menüsünü
Giden kutusu klasörüne taþýnýr.

Daha sonra göndermek istediðiniz multimedya mesajlarý, Multimedya msj. a
menüsünün Kayýtlý öðeler klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet ise, gönderilmiþ olan multimedya 
mesajlarý Multimedya msj. alt menüsünün Gönderilmiþ öðeler klasörüne 
kaydedilir. Bkz: Multimedya mesaj ayarlarý, sayfa 82.

Multimedya mesajlarý hafýzasý dolu
Bekleyen yeni bir multimedya mesajýnýz varsa ve hafýza doluysa,  simges
söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster yazýsý görünür. Bekleyen m
görüntülemek için, Göster tuþuna basýn. Mesajý kaydetmek için, Seçenek tu
basýn ve Mesajý kaydet seçeneðini belirleyip, önce klasörü, ardýndan silinece
mesajý seçerek eski mesajlarý silin.

Bekleyen mesajý silmek için, önce Çýk sonra da Evet tuþuna basýn. Hayýr tuþ
basarsanýz, mesajý görebilirsiniz.
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Mesajlarý silme
1. Kýsa mesajlarý silmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Metin mesajlarý ve 
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Mesajlarý sil seçeneklerini belirleyin.

Bütün klasörlerdeki tüm mesajlarý silmek için, Tüm mesajlar seçeneðini 
belirleyin ve Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi? sorusu 
görüntülendiðinde, Tamam tuþuna basýn. Klasörlerde okunmamýþ mesajl
varsa, cep telefonu bunlarý da silmek isteyip istemediðinizi sorar.

Multimedya mesajlarýný silmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Multim
msj. ve Mesajlarý sil’i seçin.

2. Bir klasördeki tüm mesajlarý silmek için içindeki mesajlarý silmek istediði
klasörü seçip Tamam tuþuna basýn. Klasörde okunmamýþ mesajlar varsa,
telefonu bunlarý da silmek isteyip istemediðinizi sorar.

E-posta mesajlarý
Not: E-posta gönderirken, telefonunuzda Mesaj gönderildi ..ifadesi 
görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanýn telefonunuzdan e-posta sunucusuna
gönderildiðini göstermektedir. Ancak bu, e-postanýn istenen hedefe ulaþtýð
göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis saðlayýcýný
baþvurun.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz
e-posta iþlevi, iþyeriniz veya evinizde kullandýðýnýz e-posta uygulamasý gibi 
uyumlu e-posta uygulamalarýnýzý desteklemek için kullanýlabilir. Telefonunu
POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularýný destekler.

E-postalar paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.
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E-posta alýp göndermeye baþlamadan önce aþaðýdakileri yapmanýz gerekebilir: 

• Etkin bir e-posta adresi ve e-posta servis ayarlarý. E-posta hesabýnýzýn ve 
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e-posta servis ayarlarýnýzýn kullanýlabilirliði için e-posta servis saðlayýcýn
baþvurun. Ayarlarý yapmak için, Menü tuþuna basýn ve Servisler, Ayarlar 
Baðlantý ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Bkz: Servis ayarlarýný el ile girm
sayfa 154.

• Þebeke operatörünüz veya e-posta servis saðlayýcýnýzdan edindiðiniz e-p
servis ayarlarýný etkinleþtirin. Ayarlarý etkinleþtirmek için, Menü tuþuna b
ve Mesajlar, E-posta ve Bununla baðlan seçeneklerini belirleyin. Bkz: E-p
uygulamasý için kullanýlabilir seçenekler, sayfa 69.

• Telefonunuzda e-posta ayarlarýný yapmak için, Menü tuþuna basýn ve Me
E-posta, Aç ve Ayarlar seçeneklerini belirleyin. Bkz: E-posta ayarlarý, say

E-posta yazma ve gönderme
E-posta mesajýnýzý, e-posta servisine baðlanmadan önce yazabilirsiniz veya
servise baðlanýp ardýndan e-postanýzý yazýp gönderebilirsiniz.

1. Menü tuþuna basýn ve sýrasýylaMesajlar, E-posta, Aç ve E-posta oluþtur 
seçeneklerini belirleyin.

2. Alýcýnýn e-posta adresini girin, Seçenek tuþuna basýn ve Tamam'ý seçin. V

E-posta adresini rehberde aramak için Seçenek tuþuna basýn ve Bul seçe
belirleyin ve Tamam'ý ve seçin.

3. Ýsterseniz, e-postanýz için konu girip Seçenek tuþuna bastýktan sonra Ta
öðesini seçebilirsiniz.
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4. E-posta mesajýnýzý girin, bkz: Metin yazma sayfa 39. Girebileceðiniz karakter 
sayýsý, ekranýn sað üst köþesinde gösterilir.
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5. E-posta mesajýný göndermek için, önce Seçenek tuþuna basýn ve E-posta
gönder seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin:

• Þimdi gönder seçeneði e-postayý hemen göndermek için kullanýlýr. E-
hesabýnýza henüz baðlanmadýysanýz, telefonunuz önce baðlantýyý kur
ardýndan e-postayý gönderir.

• Sonra gönder seçeneði Giden kutusu klasörüne kaydedilen e-posta 
mesajýnýzý daha sonra göndermek için kullanýlýr. E-postanýzý düzenlem
veya yazmaya daha sonra devam etmek isterseniz, e-postanýzý Taslak
kaydet'i seçerek Taslaklar klasörüne kaydedebilirsiniz.

E-postayý daha sonra gönderme. Menü tuþuna basýn ve Mesajlar, E
ve Þimdi gönder veya Gönder ve al seçeneðini belirleyin.

E-posta hesabýnýzdan e-posta mesajlarý indirme.
E-posta iþlevi paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

1. E-posta hesabýnýza gönderilen e-posta mesajlarýný indirmek için, Menü t
basýn ve Mesajlar, E-posta, Aç ve Al seçeneðini belirleyin.

Veya:

Yeni e-posta mesajlarýný indirmek ve Giden kutusu klasöründe kaydedilm
e-postalarý göndermek için Menü tuþuna basýn ve Mesajlar, E-posta, Aç
Gönder ve al seçeneðini belirleyin.

Mesaj hafýzasý doluysa, yeni mesajlarý indirmeye baþlamadan önce eski 
mesajlarýnýzdan bazýlarýný silin.



66

2. Telefonunuz e-posta servisine baðlanýr. Telefonunuz e-posta mesajlarýný 
telefona indirirken durum çubuðu görüntülenir.
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3. Gelen kutusu içindeki yeni mesajý görüntülemek için Seç tuþuna basýn ve
mesajý daha sonra görüntülemek için Geri tuþuna basýn.

E-postayý daha sonra okuma: Menü tuþuna basýn, Mesajlar, E-posta, A
Gelen kutusu seçeneðini belirleyin.

4. Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz mesajý seçin. Okunmamýþ
mesaj  ile gösterilir.

E-posta mesajýný yanýtlama.
1. Mesajý okurken veya görüntülerken, Seçenek tuþuna basýn.

Okuduðunuz mesajý örneðin silebilir, yanýtlayabilir, tümünü yanýtlayabili
iletebilir veya arþivleyebilirsiniz.

2. E-postayý yanýtlamak için Yanýtla’yý seçin. Orijinal mesajý yanýta dahil et
için Orijinal metin veya Boþ ekran seçeneðini belirleyin.

Bir e-posta yanýtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya
düzenleyin ardýndan yanýtýnýzý yazýn.

3. Seçenek tuþuna basýn ve mesajý göndermek içinE-posta gönder ve Þimdi
gönder'i seçin.

Gelen kutusu, Giden kutusu, Silinmiþ öðeler, Gönderilmiþ öðeler,
Taslaklar ve Arþiv klasörleri
Telefonunuzun E-posta menüsünde aþaðýdaki klasörler vardýr:

• Gelen kutusu klasörü E-posta hesabýnýzdan indirdiðiniz e-postalarý kayd
için kullanýlýr.
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• Giden kutusu klasörü henüz gönderilmemiþ e-postalarý kaydetmek için 
kullanýlýr, Sonra gönder'i seçtiyseniz, bkz: E-posta yazma ve gönderme 
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 seçin. 
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sayfa 64.

• Silinmiþ öðeler klasörü silinmiþ öðeler için kullanýlýr.

• Gönderilmiþ öðeler klasörü gönderilmiþ öðeleri kaydetmek için kullanýlýr.

• Taslaklar klasörü bitirilmemiþ e-postalarý kaydetmek için kullanýlýr.

• Arþiv klasörü e-postalarýnýzý düzenleme ve kaydetme için kullanýlýr.

E-posta ayarlarý
1. Menü tuþuna basýn ve sýrasýylaMesajlar, E-posta, Aç ve Ayarlar seçenekl

belirleyin.

2. Posta kutularýnýn listesini görmek için Kull. posta kutusu seçeneðini belir
ardýndan düzenlemek istediðiniz posta kutusuna ilerleyip seçin.

Telefonunuzun e-posta mesajlarýný kaydetme ve alma e-posta ayarlarýnd
kullanabileceðiniz beþ posta kutusu vardýr.

3. Etkin pos. k. düzelt seçeneðini belirleyin ve ayarlarýn her birini teker teker
E-posta servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz bilgilere uygun olarak gerekli tüm
ayarlarý girin.

• Posta kutusu ismi. Posta kutusu için kullanmak istediðiniz adý girin.

• E-posta adresi. E-posta adresinizi girin. 

• Ýsmim. Alýcýnýn görmesini istiyorsanýz adýnýzý veya takma adýnýzý girin

• Giden posta (SMTP) sunucusu. E-posta sunucusunun adresini girin.
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• Giden post. (SMTP) baðlantý noktasý. E-posta sunucusunun giden e-posta 
baðlantý noktasý numarasýný yazýn. En yaygýn varsayýlan deðer 25'tir.
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• SMTP yetkilendirmesi kullan. E-posta servis saðlayýcýnýz e-posta gönd
için kimlik doðrulamasý istiyorsa, ayarý açýk olarak belirleyin. Ayrýca S
kullanýcý ismi ve SMTP þifresi’ni tanýmlamalýsýnýz.

• SMTP kullanýcý ismi. E-posta servis saðlayýcýnýzdan edindiðiniz gid
e-posta kullanýcý adýný girin.

• SMTP þifresi. Giden e-posta þifresini girin. Bir þifre tanýmlamadýys
telefonunuz e-posta hesabýnýza baðlandýðýnda þifre tanýmlamanýz
istenebilir.

• Ýmza ekle. E-postanýza önceden tanýmlanmýþ bir imza eklemek istiyor
seçiminizi onaylayýn.

• Gelen post. (POP3/ IMAP) sunucusu. Gelen e-posta için e-posta 
sunucusunun adresini yazýn (POP3 veya IMAP4).

• Gelen post. (POP3/ IMAP) baðl. nokt.. E-posta servis saðlayýcýnýzdan 
edindiðiniz baðlantý noktasý numarasýný girin.

• POP3/IMAP kullanýcý ismi. Posta kutusuna eriþmek için kullanýcý ismin
SMTP kullanýcý ismi’nizi tanýmlamadýysanýz, e-posta sunucusu onun y
bu ismi kullanýr.

• POP3/IMAP þifresi. Posta kutusuna eriþmek için þifreyi girin. SMTP þifr
tanýmlamadýysanýz, e-posta sunucusu onun yerine POP3/IMAP þifresi
kullanýr.
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• Yanýt adresi: Yanýtlarýn gönderilmesini istediðiniz e-posta adresi e-posta 
adresinizden farklýysa, bu adresi yazýn.
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• Gelen posta sunucusu türü. POP3 veya IMAP4 seçeneðini belirleyin. H
tür de destekleniyorsa, IMAP4 seçeneðini belirleyin. Sunucu türünün 
deðiþtirilmesi gelen posta baðlantý noktasýný da deðiþtirir.

• Güvenli oturum açma APOP. Baðlantýnýz þifreli oturum açmayý 
gerektiriyorsa Açýk seçeneðini belirleyin, aksi takdirde Kapalý olarak b
Emin deðilseniz servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu seçenek yalnýzca, p
kutusu türü olarak POP3 seçeneðini belirlediyseniz gösterilir. Þifreli o
açma kullanýcý adlarý ve þifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sa
Baðlantýnýn kendi güvenliðini artýrmaz.

• E-postalarý al. Bir kerede almak istediðiniz e-posta sayýsýný yazýn.

E-posta uygulamasý için kullanýlabilir seçenekler
Menü tuþuna basýp Mesajlar ve E-posta seçeneklerini belirleyin.  Þunlarý seç

• Bununla baðlan seçeneði e-posta iþlevinin að baðlantý ayarlarýný 
etkinleþtirmek için kullanýlýr. E-posta uygulamasý için kullanýlan ayarlarý
etkinleþtirmek için Uygulama'yý veya e-posta iþlevinizin WAP tarayýcýnýz
ayarlarý kullandýðýný onaylamak için Standart'ý seçin, bkz: Servis ayarlarýn
girme sayfa 154. Emin deðilseniz e-posta servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Bilgiler seçeneði uygulama hakkýnda ek bilgiler saðlar.
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Sohbet
Not: Bu iþlev yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan desteklenmesi 
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halinde kullanýlabilir. Yalnýzca uyumlu sohbet özellikleri sunan telefonlar so
mesajlarý alabilir ve görüntüleyebilir.

Sohbet, çevrimiçi kullanýcýlara TCP/IP protokolleri üzerinden ulaþtýrýlan kýsa
metin mesajlarý göndermenin bir yoludur (þebeke servisi). Rehberiniz, listeni
kiþilerin ne zaman çevrimiçi olduklarýný ve sohbete katýlabilecek durumda 
olduklarýný gösterir. Mesajýnýz, yazýp gönderdiðinizde ekranda kalýr. Yanýt m
ilk mesajýnýzýn altýnda görünür.

Sohbet iþlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanýz gerekir. Bu iþlev
kullanýlabilirliðini, ücretini öðrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz
numaranýzý ve þifrenizi aldýðýnýz ve sohbet ayarlarýný öðrendiðiniz þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarýný yapmak için, bkz: Sohbet ve Durum ayarl
sayfa 116.

Sohbet servisine baðlýyken, telefonun diðer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu
sohbet oturumu arka planda etkin durumdadýr.

Sohbet paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

Sohbet için temel adýmlar
1. Sohbet menüsüne girmek için (çevrimdýþý), bkz. Sohbet menüsüne girme

sayfa 72.

2. Sohbet servisine baðlanmak için (çevrimiçi), bkz: Sohbet servisine baðlan
baðlantýyý kesme sayfa 72.
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3. Bir kiþiyle sohbete baþlamak için, bkz:Sohbet rehberi Sohbet baþlatma 
sayfa 73.

73.
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Kendi sohbet rehberinizi oluþturmak için, bkz: Sohbet rehberi, sayfa 77.

4. Genel sohbete katýlmak için, bkz:Gruplar Sohbet baþlatma bölümü, sayfa

Davet mesajýyla bir grup sohbetine katýlmak için, bkz:Bir sohbet davetini
etme veya reddetme sayfa 74.

Kendi sohbet gruplarýnýzý oluþturmak veya genel bir gruba katýlmak ya da
grubu silmek için, bkz:Gruplar sayfa 78.

5. Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz:Kendi bilgilerinizi düzenleme say

6. Kullanýcý ve grup aramak için, bkz: Bul, Sohbet baþlatma bölümü, sayfa 7

7. Yeni bir sohbet mesajýný okumak için, bkz: Alýnan sohbet mesajýný okuma
sayfa 75.

8. Etkin bir sohbet sýrasýnda mesaj yazýp göndermek için, bkz. Sohbet 
konuþmasýna katýlma sayfa 76.

9. Kaydedilmiþ sohbet oturumlarýný görüntülemek, yeniden adlandýrmak ve
silmek için, Sohbet menüsüne girdiðinizde Kayýtlý oturumlar seçeneðini 
belirleyin.

10.Kiþileri engellemek/engeli kaldýrmak için, bkz: Mesajlarý engelleme ve en
kaldýrma, sayfa 78.

11.Sohbet servisi baðlantýsýný kesmek için, bkz: Sohbet servisine baðlanma v
baðlantýyý kesme sayfa 72.
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Sohbet menüsüne girme
Çevrimdýþý sohbet olan Sohbet menüsüne girmek için, Menü tuþuna basýn ve 
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Mesajlar ve Sohbet'i seçin. Þu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Giriþ seçeneði sohbet servisine baðlanmak için kullanýlýr.

Telefonu, Sohbet menüsüne girdiðinizde otomatik olarak sohbet servisin
baðlanacak þekilde ayarlamak için, bkz: Sohbet servisine baðlanma ve 
baðlantýyý kesme, sayfa 72.

• Kayýtlý oturumlar seçeneði sohbet sýrasýnda kaydettiðiniz konuþmalarý 
görüntülemek, silmek veya yeniden adlandýrmak için kullanýlýr. Kayýtlý 
oturumlar seçeneðini, sohbet servisine baðlandýðýnýzda da belirleyebilirs

• Að ayarlarý seçeneði sohbet mesajlarý için ve Durum bilgisi baðlantýsý için
gereken ayarlarý düzenlemek üzere kullanýlýr. Bkz: Sohbet ve Durum ayar
sayfa 116. Að ayarlarý seçeneðini sohbet servisine baðlandýðýnýzda da 
belirleyebilirsiniz.

Sohbet servisine baðlanma ve baðlantýyý kesme
Sohbet servisine baðlanmak için, Sohbet menüsüne girin ve Giriþ'i seçin. Tel
baðlantýyý baþarýyla kurduðunda, Girildi mesajý görüntülenir.

Ýpucu: Telefonu Sohbet menüsüne girdiðinizde otomatik olarak sohb
baðlanacak þekilde ayarlamak için, sohbet servisine baðlanýn Bilgiler
Otomatik giriþ ve Soh. açýldýðýnda seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisi baðlantýsýný kesmek için, Çýk'ý seçin.
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Sohbet baþlatma
Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine baðlanýn. Þu seçenekleri 
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belirleyebilirsiniz:

• Oturumlar seçeneði yeni ve okunmuþ sohbetlerin listesini veya etkin 
durumdaki geçerli sohbet oturumu sýrasýndaki sohbet davetlerini 
görüntülemek için kullanýlýr. Ýstediðiniz mesaja ilerleyin ve Seçenek tuþu
basýn. Daveti okumak için Daveti oku'yu seçin veya mesajý okumak için A
seçin.

 yeni,  ise okunmuþ sohbet mesajlarýný gösterir.

 yeni,  ise okunmuþ grup mesajlarýný gösterir.

 davetleri gösterir.

• Sohbet rehberi telefonun rehber hafýzasýndan eklediðiniz kartvizitleri içe
Sohbet etmek istediðiniz kiþinin kartvizitine ilerleyin, Seçenek tuþuna ba
Sohbet seçeneðini belirleyin.

Bir kiþiden yeni bir mesaj alýrsanýz bu  ile gösterilir.

 telefonun rehber hafýzasýndaki çevrimiçi kiþileri,  ise çevrimdýþý ki
gösterir.

 engellenen içeriði belirtir, bkz: Mesajlarý engelleme ve engeli kaldýrm
sayfa 78.

Listeye kartvizit eklemek için, bkz: Sohbet rehberi, sayfa 77.

• Gruplar ve Genel gruplar. Genel gruplarýn, þebeke operatörü veya servis 
saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülen
Sohbet konuþmasýna baþlamak için bir gruba ilerleyin, Seçenek tuþuna b
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ve Gruba katýl seçeneðini belirleyin. Konuþmada takma ad olarak kullanmak 
istediðiniz ekran adýnýzý girin. Grup konuþmasýna baþarýyla katýldýðýnýzda, 
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telefon Katýlýnan grup:  yazýsýyla birlikte grup adýný gösterir ve artýk grup
sohbetine baþlayabilirsiniz. Özel grup oluþturmak için, bkz: Gruplar, sayf

• Þebekede diðer sohbet kullanýcýlarýný veya genel gruplarý aramak için, Bu
tuþuna basýn ve Kullanýcýlar veya Gruplar seçeneðini belirleyin.

• Kullanýcýlar eçeneðini belirlerseniz, bir kullanýcýyý, telefon numarasý, e
adý, e-posta veya adýyla arayabilirsiniz.

• Gruplar seçeneðini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya g
adý, konu veya kimlik numarasýyla bir grup arayabilirsiniz.

Ýstediðiniz kullanýcý veya grubu bulduðunuzda sohbete baþlamak için, Se
tuþuna basýn ve Sohbet veya Gruba katýl seçeneðini belirleyin.

• Sohbete rehberden baþlamak için, bkz: Aboneleri görüntüleme sayfa 95.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme
Bekleme modunda, sohbet servisine baðlýyken bir sohbet daveti aldýðýnýzda,
davet alýndý mesajý görüntülenir. Okumak içinOku tuþuna basýn.

Birden fazla davet alýndýðýnda, mesaj sayýsý ve ardýndan yeni davet alýndý me
görüntülenir. Oku tuþuna basýn, istediðiniz davete ilerleyin, Seçenek tuþuna
ve Daveti oku'yu seçin. Seçenek tuþuna basýp aþaðýdaki seçenekleri 
belirleyebilirsiniz:

• Kabul et seçeneði özel grup konuþmasýna katýlmak için kullanýlýr. Sohbet
konuþmasýnda takma ad olarak kullanmak istediðiniz ekran adýnýzý girin.
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Konuþmaya baþarýyla katýldýðýnýzda, telefon Katýlýnan grup:  yazýsýyla birlikte 
grup adýný gösterir.
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• Reddet'i seçip reddetme nedeninizi yazabilirsiniz.

• Sil seçeneði daveti silmek için kullanýlýr.

Alýnan sohbet mesajýný okuma
Bekleme modunda, sohbet servisine baðlandýðýnýzda etkin bir sohbet konuþm
ait olmayan yeni bir sohbet mesajý alýrsanýz, Yeni sohbet mesajý ifadesi 
görüntülenir. Okumak içinOku tuþuna basýn.

• Birden fazla mesaj alýndýðýnda, mesaj sayýsý ve ardýndan yeni sohbet mes
ifadesi görüntülenir. Oku tuþuna basýn, istediðiniz mesaja ilerleyin, Seçe
tuþuna basýn ve Aç'ý seçin.

Etkin bir oturum sýrasýnda alýnan mesajlar Sohbet menüsünün Oturumlar 
bölümünde tutulur. Kartvizit bilgileri Sohbet rehberi klasöründeki sohbet ka
listesinde bulunmayan bir kiþiden sohbet mesajý aldýysanýz gönderenin kiml
numarasý gösterilir. Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafýzasýnda varsa ve 
telefon bunu tanýrsa, kiþinin adý gösterilir. Telefonun rehber hafýzasýnda 
bulunmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp aþaðýd
seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Kartviziti kaydet'i seçin ve kiþinin adýný girin. Kartvizit telefonun hafýzasý
kaydedilir.

• Kartvizite ekle, telefonun rehber hafýzasýndaki yeni bilgi eklemek istedið
kartviziti seçin ve Ekle tuþuna basýn.
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Sohbet konuþmasýna katýlma
Sohbete (oturuma) katýlýn veya bir sohbet baþlatýn, bundan sonra mesajýnýzý 
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yazmaya baþlayabilirsiniz (veya Seçenek tuþuna basýn ve mesajýnýzý yazmak
Mesaj yaz seçeneðini belirleyin).

Ýpucu: Sohbet sýrasýnda sohbet oturumunda olmayan bir kiþiden yen
mesaj alýrsanýz, ekranýn üst kýsmýnda  simgesi gösterilir.

Mesajýnýzý yazýp Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki seçeneklerden bazý
kullanýlabilir:

• Mesajý þebekeye göndermek için Gönder tuþuna basýn. Ekran adýnýz mesa
eklenir.

Ýpucu: Mesajý hemen göndermek için, mesajý yazmayý bitirdikten
 tuþuna basýn.

• Oturumu göster seçeneði devam eden oturumu görüntülemek için kullan
Sohbet konuþmasýný kaydetmek için, Kaydet tuþuna basýn ve konuþma a
girin.

• Kartviziti kaydet, bkz: Alýnan sohbet mesajýný okuma, sayfa 75.

• Kartvizite ekle, bkz: Alýnan sohbet mesajýný okuma, sayfa 75.

• Grup üyeleri seçeneði oluþturduðunuz özel grupta seçili üyeleri görmek i
kullanýlýr.

• Oturumu kapat seçeneði devam eden oturumu kapatmak için kullanýlýr.

• Sözlük, bkz. Akýllý metin giriþini açma veya kapatma, sayfa 39.
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Kendi bilgilerinizi düzenleme
Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine baðlanýn. Kendi durum bilgilerinizi 
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veya ekran adýnýzý görüntülemek veya düzenlemek için Bilgilerim tuþuna ba
Sohbet servisine baðlandýðýnýzda, diðer tüm sohbet kullanýcýlarýnýn veya yal
sohbet rehberinizdeki kiþilerin çevrimiçi olduðunuzu görmelerini saðlamak i
Uygunluk ve Herkese uygun veya Kartvizit. uygun (veya Baðlý deðil göster) 
seçeneklerini belirleyin. Sohbet servisine baðlandýðýnýzda,  çevrimiçi 
olduðunuzu gösterir ve  diðerlerine görünmediðinizi gösterir.

Sohbet rehberi
Telefonun rehber hafýzasýndan sohbet rehberi listesine kartvizit ekleyebilirsi

Sohbet servisine baðlanýn, Sohbet rehberi'ni seçin ve

• kartvizit eklemek için, Seçenek tuþuna basýp Kartviziti ekle seçeneðini 
belirleyin veya eklenmiþ hiç kartvizitiniz yoksa, Ekle tuþuna basýn. Sohbe
rehberi listesine eklemek istediðiniz adý rehberden seçin. Kartvizit 
eklendiðinde, telefon Sohbet rehberine eklendi:  yazýsýný ve  kartvizit adýn
görüntüler.

Bir kartvizite ilerleyip, Seçenek tuþuna basarsanýz þunlarý seçebilirsiniz:

• Sohbet seçeneði sohbeti baþlatmak için kullanýlýr.

• Kartvizit bilgileri seçeneði, seçilen kartvizitteki bilgileri görüntülemek içi
kullanýlýr. Bilgileri düzenlemek isterseniz, bkz: Rehberde kartvizitleri düz
veya silme sayfa 92.

• Kartviziti engelle (veya Engeli kaldýr) seçenekleri, seçtiðiniz kartvizitte ka
kiþiden gelen mesajlarý engellemek (veya engellerini kaldýrmak) için kulla
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• Kartviziti ekle ile telefonun rehber hafýzasýndan yeni bir kartvizit 
ekleyebilirsiniz.
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• Kartviziti sil seçeneði sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullaný

Mesajlarý engelleme ve engeli kaldýrma
Sohbet servisine baðlanýn ve Oturumlar veya Sohbet rehberi seçeneðini beli
Gelen mesajlarýný engellemek istediðiniz kartviziti rehberden seçin. Seçenek
tuþuna basýn, Kartviziti engelle seçeneðini belirleyin ve onaylamak için Tam
tuþuna basýn.

Mesajlarýn engelini kaldýrmak için, sohbet servisine baðlanýn ve Engelliler lis
seçin. Mesajlarýndan engeli kaldýrmak istediðiniz kartvizite ilerleyin ve Kald
seçin.

Ayrýca mesajýn kartvizit listesine girmesini de engelleyebilirsiniz, bkz: Sohbe
rehberi, sayfa 77.

Gruplar
Bir sohbet oturumu için kendi özel grubunuzu oluþturabilirsiniz veya servis 
saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan genel gruplarý kullanabilirsiniz. Özel grup ya
sohbet oturumu sýrasýnda var olur. Özel bir gruba yalnýzca rehberinizde ve b
nedenle telefonunuzun rehber hafýzasýnda bulunan çevrimiçi durumdaki kiþ
ekleyebilirsiniz, bkz: Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Kartvizit ekle), 
sayfa 88. 
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Genel gruplar

Servis saðlayýcýnýz tarafýndan bulundurulan genel grubun yer imlerini (bookmarks) 
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kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine baðlanýn, Gruplar ve Genel gruplar 
seçeneklerini belirleyin. Seçenek tuþuna basýp

• Gruba katýl seçeneði; grupta deðilseniz ekran adýnýzý girebilirsiniz.

• Grubu sil seçeneði; grup listenizden bir grubu silmek için kullanýlýr.

• Grup bul seçeneði; grup üyesi, grup adý, konu veya kimlik numarasýna gör
bulmak çin kullanýlýr.

Özel grup oluþturma
Sohbet servisine baðlanýn, Gruplar ve Grup oluþtur seçeneklerini belirleyin. G
adýný ve bu grupta takma adýnýz olarak kullanýlmasýný istediðiniz ekran adýn
girin. Baþka bir grupta farklý bir ekran adý kullanabilirsiniz. Ekle tuþuna 
bastýðýnýzda rehber gösterilir. Özel grup listesine eklemek üzere rehberden b
seçin. Listeye daha fazla ad eklemek için, Seçenek tuþuna basýn ve Üye ekle 
seçeneðini belirleyip yeni bir ad seçin.

Özel grup listesinden bir adý çýkarmak için, ada ilerleyin, Seçenek tuþuna ba
Üyeyi sil seçeneðini belirleyin.

Gruba eklediðiniz yeni üyelere davet göndermeniz gerekir, Seçenek tuþuna 
ve Davet gönder'i seçin. Telefon Davet: ifadesini görüntülediðinde davet me
yazýn.

Telefonun rehber hafýzasýndan  ile gösterilen çevrimiçi kartvizitleri 
seçebilirsiniz. Çevrimdýþý kartvizitler  ile gösterilir.
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Sesli mesajlar
Telesekreter bir þebeke servisidir ve bu servise abone olmanýz gerekebilir. Daha 
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fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranýzý öðrenmek için servis saðlayýc
baþvurun.

Menü tuþuna basýp Mesajlar ve Sesli mesajlar'ý seçin. Þunlarý seçin:

• Ses mesajlarýnýn dinlenmesi seçeneði Telesekreter numarasý menüsünde 
kaydettiðiniz telefon numarasýndan telesekreteri aramak için kullanýlýr.

Ýki telefon hattý kullanabiliyorsanýz (þebeke servisi), her telefon hattýna a
telesekreter numarasý ayrý olabilir. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 112.

• Telesekreter numarasý seçeneði telesekreter numaranýzý yazmak, bulmak
düzenlemek için kullanýlýr; numarayý kaydetmek için Tamam tuþuna bas

Þebeke tarafýndan destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduðun
gösterir. Telesekreter numaranýzý aramak için, Dinle tuþuna basýn.

Ýpucu:  tuþunu basýlý tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Bilgi mesajlarý
Bilgi mesajý þebeke servisiyle, servis saðlayýcýnýzdan çok çeþitli konularda me
alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri 
gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaralarý içi
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Mesaj ayarlarý
Mesaj ayarlarý, mesajlarýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini e
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Metin ve e-posta mesajlarýnýn ayarý
1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Metin mesajlarý ve Mesaj 
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tercihi seçeneklerini belirleyin.

2. SIM kartýnýz birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa deðiþtirmek 
istediðiniz grubu seçin. 

• Metin mesajý göndermek üzere gerekli mesaj merkezi numarasýný 
kaydetmek için Mesaj merkezi numarasý seçeneðini belirleyin. Bu num
servis saðlayýcýsýndan alýnýr.

• Mesaj tipini seçmek için, Mesaj tipi’ni sonra da, Yazý, E-posta, Çaðrý v
Faks seçeneðini belirleyin.

• Þebekenin mesajýnýzý iletmeyi deneyeceði süreyi belirlemek üzere Me
geçerliliði seçeneðini belirleyin.

• Yazý mesaj tipi için, bu tercih için mesaj gönderilecek standart numar
kaydetmek üzere Standart alýcý numarasý seçeneðini belirleyin.

E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasýný kaydetmek
E-posta sunucusu’nu seçin.

• Þebekenizden mesajlarýnýz hakkýnda iletim raporlarý göndermesini ist
üzere Ýletim raporlarý seçeneðini belirleyin (þebeke servisi).

• Tercih edilen SMS taþýýcýsý olarak GPRS'i ayarlamak için önce GPRS ku
ardýndan Evet'i seçin. Ayrýca, GPRS baðlantýsý’ný Sürekli baðlantý olara
ayarlayýn, bkz: (E)GPRS baðlantýsý, sayfa 111.

• Mesajýnýzý alanýn mesaj merkeziniz yoluyla size yanýt göndermesi için
yanýt ayný merkez yoluyla seçeneðini belirleyin (þebeke servisi).
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• Seçili mesaj tercihinin adýný deðiþtirmek için Gönderim tercihine yeni ad ver 
seçeneðini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnýzca SIM kartýnýzýn birden 
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çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarlarý
Metin mesajý hafýzasý doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez.
Ancak, telefonunuzu ayarlayarak Gelen kutusu ve Gönderilmiþ öðeler klasörü
eski metin mesajlarýnýn yeni mesajlarla otomatik olarak deðiþtirilmesini 
saðlayabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Metin mesajlarý ve Gönderilmi
öðeler üzerine yazým veya Gelen kutusu üzerine yazým seçeneðini belirleyin.
Telefonu, sýrasýyla Gelen kutusu veya Gönderilmiþ öðeler klasöründeki eski k
mesajlarý yenileriyle deðiþtirmek üzere ayarlamak için Ýzin verildi seçeneðini
belirleyin.

Multimedya mesaj ayarlarý
Multimedya baðlantýsý ayarlarýný þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýn
þebeke mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý þebeke mesajý olarak almak için, b
Þebeke ayarlarý servisi, sayfa 34.

Ayarlarý el ile girme

Menü'ye basýn ve Mesajlar, Mesaj ayarlarý ve Multimedya msj. seçeneklerin
belirleyin. Þunlarý seçin:

• Gönderilmiþ mesajlarý kaydet. Telefonu ayarlayarak gönderilen multimed
mesajlarýnýn Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilmelerini saðlamak içi
Evet’i seçin. Hayýr’ý seçerseniz, gönderilmiþ mesajlar kaydedilmez.
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• Ýletim raporlarý seçeneði þebekeden mesajlarýnýz hakkýnda iletim raporlarý 
gönderilmesini istemek için kullanýlýr (þebeke servisi)
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• Görüntüyü küçült; multimedya mesajýna görüntü eklerken görüntü boyu
tanýmlamak için kullanýlýr.

• Multimedya alýmýna izin ver. Multimedya mesaj servisini kullanmak için 
Evet veya Ana þebekede seçeneklerinden birini belirleyin. Ana þebekede 
seçeneðini belirlerseniz, ana þebekeniz dýþýnda bulunduðunuzda multime
mesajý alamazsýnýz. Standart ayar, Ana þebekede ayarýdýr.

• Gelen multimedya mesajlarý. Al seçeneðini belirleyerek telefonunuzu yen
gelen multimedya mesajlarýný otomatik olarak gösterecek þekilde ayarlay
ya da multimedya mesajý almak istemiyorsanýz Reddet seçeneðini 
belirleyebilirsiniz. Multimedya alýmýna izin ver seçeneði Hayýr olarak 
ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilmez.

• Baðlantý ayarlarý seçeneði, multimedya mesajlarýný almak üzere baðlantý
ayarlarýný tanýmlamak için kullanýlýr. Önce Etkin multimedya ayarlarý 
seçeneðini belirleyin ve baðlantý ayarlarýný kaydetmek istediðiniz ayarý 
etkinleþtirin. Etkin multimedya ayarlarýný düzenle seçeneðini belirleyin ve
ayarlarý düzenleyin.

Ayarlarýn her birini sýrayla seçip, gerekli tüm ayarlarý girin. Ayarlar için þe
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Ayarlarýn adý. Baðlantý grubu için yeni bir ad girin ve Tamam tuþuna b

• Ana sayfa Kullanmak istediðiniz servis saðlayýcýsýnýn ana sayfa adresi
girin, nokta için  tuþuna, ardýndan Tamam’a basýn.
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• Yakýn kopyalar. Etkinleþtir veya Kapat seçeneðini belirleyin.

• Yakýn kopyalarý etkinleþtirdiyseniz, Ýlk yakýn kopya ve Ýkinci yakýn kopya 

llanýlýr.

 

ez.

sýp 
yin.

ke 
rý 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

seçeneðini belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

• Veri taþýyýcý. GPRS seçeneðini belirleyin.

• Taþýyýcý ayarlarý seçeneði seçilen taþýyýcýnýn ayarlarýný yapmak için ku

• GPRS eriþim noktasý. GPRS þebekesiyle baðlantý kurmak için eriþim
noktasý adýný girip Tamam tuþuna basýn.

• Doðrulama türü. Güvenli veya Normal seçeneðini belirleyin.

• Kullanýcý adý. Kullanýcý adýný girin ve Tamam tuþuna basýn.

• Þifre. Þifreyi girin ve Tamam tuþuna basýn.

• Reklamlara izin ver. Reklam almayý kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. 
Multimedya alýmýna izin ver Hayýr olarak ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilm

Yazý tipi boyutu ayarý
Mesaj yazarken ve okurken yazý tipi boyutunu seçmek için, Menü tuþuna ba
Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Diðer ayarlar ve Yazý tipi boyutu seçeneðini belirle

Servis komutlarý
Menü tuþuna basýp Mesajlar ve Servis komutlarý seçeneðini belirleyin. Þebe
servisleri için etkinleþtirme komutlarý gibi servis isteklerinizi (USSD komutla
olarak da bilinir) girin ve servis saðlayýcýnýza gönderin.
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■ Arama kaydý (Menü 2)
Telefon; cevapsýz, gelen ve aranan numaralarý ve ayrýca yaklaþýk 

nde 

enek 

 

den 

lefon 
 

tele 
ramak 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

görüþme süresini kaydeder.

Telefon, cevapsýz ve arayan numaralarý, yalnýzca þebekenin bu iþlevleri 
desteklemesi, telefonun açýk olmasý ve þebeke servis alaný içinde olmasý hali
kaydeder.

Cevapsýz aramalar, Arayan numaralar ve Aranan numaralar menüsünde Seç
tuþuna bastýðýnýzda, örneðin, aramanýn tarihini ve saatini görüntüleyebilir, 
listedeki telefon numarasýný düzenleyebilir veya silebilir, numarayý Rehber’e
kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri
Menü tuþuna basýn, Arama kaydý seçeneðini belirleyip aþaðýdaki seçenekler
birini seçin:

• Cevapsýz aramalar seçeneði sizi aramaya çalýþan son 20 kiþinin telefon 
numaralarýný görüntülemek için kullanýlýr (þebeke servisi). Ýsmin ya da te
numarasýnýn önündeki numara, söz konusu arayan kiþinin yaptýðý arama
denemesinin sayýsýný gösterir.

Ýpucu: Cevapsýz aramalar hakkýnda bir not görüntülendiðinde, Lis
tuþuna basarak telefon numaralarý listesine ulaþabilirsiniz. Geri a
istediðiniz numaraya ilerleyip,  tuþuna basýn.

• Arayan numaralar seçeneði sizi arayan ve cevapladýðýnýz son 20 telefon 
numarasýný görüntülemek için kullanýlýr (þebeke servisi).
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• Aranan numaralar seçeneði aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 telefon 
numarasýný görüntülemek için kullanýlýr.
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Ýpucu: Bekleme modunda, aranan numaralarýn listesine eriþmek i
 tuþuna bir kez basýn. Aramak istediðiniz numara veya ismi 
 tuþuna basýn.

• Son arama listelerini sil seçeneði son arama listelerini silmek için kullanýl
arama listelerindeki tüm telefon numaralarýný mý, yoksa cevapsýz aramal
gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarýn
silmek istediðinizi belirleyin. Bu iþlemi geri alamazsýnýz.

Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý
Not: Aramalar ve servisler için servis saðlaycýnýzdan gelen fatura, süre, þebe
özellikleri, hesabýn yuvarlanmasý, vergiler ve buna benzer sebeplere baðlý ola
deðiþebilir.

Menü tuþuna basýn, Arama kaydý seçeneðini ve aþaðýdaki seçeneklerden bir
belirleyin:

• Arama süresi seçeneðiyle gelen ve giden aramalarýnýzýn yaklaþýk süresini
ekranda ilerleyerek, saat, dakika ve saniye cinsinden görüntüleyebilirsini
Sayaçlarý sýfýrlamak için güvenlik kodu gerekir.

Ýki telefon hattý kullanabiliyorsanýz (þebeke servisi), her telefon hattýnýn 
arama süresi sayacý olacaktýr. O anda seçili olan hattýn sayaçlarý görüntü
Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 112.
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• GPRS veri sayacý. Son oturumda gönderilen veya alýnan verilerle toplam 
gönderilen ve alýnan verileri kontrol etmek ve sayaçlarý sýfýrlamak için ilerleyin. 
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Sayaç birimi bayttýr. Sayaçlarý sýfýrlamak için güvenlik kodu gerekir.

• GPRS baðlantýsý zaman sayacý. En son GPRS baðlantýsý süresini veya tüm
baðlantýsý süresini kontrol etmek için ilerleyin. Ayrýca, sayaçlarý 
sýfýrlayabilirsiniz. Sayaçlarý sýfýrlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber (Menü 3)
Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (Rehber) ve 
SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz.

• Telefon hafýzasýna, her isim için numaralar ve metin notlarýyla birlikte en
500 isim kaydedilebilmektedir. Belirli sayýda isim için de görüntü 
kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayýsý, isimlerin uzunluðuna, telefon
numaralarýnýn ve metin öðelerinin sayýsýna ve uzunluðuna baðlýdýr.

Rehber paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

• Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedilebilen SIM kartlarý
destekler. SIM kart hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar  simges
gösterilir.

Dinamik rehberde (Durum), bu servise eriþimi olan ve bu bilgiyi isteyen herk
geçerli uygunluk durumunuzu yayýmlayabilirsiniz. Kayýtlý bulunduðunuz her
bir kartvizitin durum bilgisini Abone isimleri menüsünde ve Rehber menüsün
ayrýntýlý görünümünde görebilirsiniz.
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Rehber ayarlarýný belirleme
Menü tuþuna basýp Rehber ve Ayarlar seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin:
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• Kullanýlan hafýza seçeneði rehber için kullanmak istediðiniz hafýzayý seçm
için kullanýlýr. Her iki rehber hafýzasýndan isim ve numara çaðýrmak için T
ve SIM seçeneðini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon 
hafýzasýna kaydedilecektir.

• Rehber görünümü seçeneði rehberdeki isimlerin, numaralarýn ve resimle
görüntülenme biçimini belirlemek için kullanýlýr.

• Hafýza durumu seçeneði rehber için seçilen hafýzada ne kadar yer kaldýðý
görüntülemek için kullanýlýr.

Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Kartvizit ekle)
Ýsimler ve numaralar, kullanýlan hafýzaya kaydedilir; yukarýdaki Rehber ayar
belirleme bölümüne bakýn.

1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Kartvizit ekle seçeneðini belirleyin.

2. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Bkz: Normal metin giriþini kullanma, 
sayfa 41.

3. Telefon numarasýný girin ve Tamam tuþuna basýn. Numara girmek için, b
Arama yapma sayfa 35.

4. Ýsim ve numara kaydedildiðinde Bitti tuþuna basýn.

Ýpucu: Hýzlý kayýt Bekleme modunda telefon numarasýný girin. Seçen
tuþuna basýp Kaydet seçeneðini belirleyin. Ýsmi girin, Tamam ve Bitt
tuþlarýna basýn.
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Her isim için birden çok numara veya metin öðesi kaydetme
Telefonun dahili rehber hafýzasýna, her isim için farklý türde telefon numaralarý ve 
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kýsa metin öðeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve
numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir; örneðin: . Örneðin, a
yapmak için rehberden bir isim seçtiðinizde öncelikli numara baþka bir num
seçmemeniz durumunda kullanýlacaktýr.

1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun.
Rehber ayarlarýný belirleme, sayfa 88.

2. Ýsimler ve telefon numaralarý listesine eriþmek için bekleme modunda 
tuþuna basýn.

3. Telefonun dahili rehber hafýzasýnda kayýtlý olan ve yeni numara veya met
öðesi eklemek istediðiniz isme ilerleyin ve Bilgiler tuþuna basýn.

4. Seçenek tuþuna basýp Numara ekle veya Bilgi ekle seçeneðini belirleyin.

5. Bir isim veya bilgi eklemek için, sýrasýyla numara türlerinden veya metin 
türlerinden birini seçin.

• Kullanýcý kimliði metin türünü seçerseniz:

Durum bilgisi servisine baðlandýysanýz, operatörün veya servis saðlay
sunucusunda cep telefonu numarasýna veya e-posta adresine göre ki
aramak için Bul seçeneðini belirleyin. Bkz: Durumum, sayfa 92. Yalnýz
kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliði 
kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, Kaydet'i seçin.
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Kimliði girmek için, Kimliði el ile giriþ seçeneðini belirleyin. Kimliði girip 
kaydetmek için Tamam tuþuna basýn.
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Numara veya metin türünü deðiþtirmek için seçenekler listesindeki Türün
deðiþtir seçeneðini belirleyin. Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesin
alýyorsa bir kimliðin türünü deðiþtiremeyeceðinizi unutmayýn.

Seçilen numaralarý öncelikli numara olarak ayarlamak için, Öncelikli seçe
belirleyin.

6. Numarayý veya metin öðesini girin ve kaydetmek için Tamam tuþuna bas

7. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için Çýk tuþuna basýn

Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme
Telefonunun dahili hafýzasýndaki isme veya numaraya, biçimi desteklenen b
görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda  tuþuna basýn, görüntü eklemek istediðiniz kartvizit
ilerleyip, Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp Görüntü ekle seçeneð
belirleyin. Cep telefonu, Galeri menüsündeki klasörlerin listesini açar. Ýstedi
görüntüye ilerleyin, Seçenek tuþuna basýp Rehber'e kaydet seçeneðini belirl
Görüntünün kopyasý kartvizite eklenir.

Kartvizit arama
1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Bul'u seçin veya hemen kartvizit bulmak i

bekleme modunda  tuþuna basýn. 

2. Açýlan pencerede aradýðýnýz ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz. 
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Listedeki isimleri taramak için  ve  tuþlarýna, açýlan pencerede imleci 
hareket ettirmek için  ve  tuþlarýna basýn.
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3. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Bilgiler tuþuna basýn. Seçilen kartvizitin 
ayrýntýlarýný görüntülemek üzere ilerleyin.

Rehber görünümü seçimine (Rehber ayarlarýný belirleme, sayfa 88) baðlý 
abone kartvizitleri farklý þekilde gösterilebilir. Yalnýzca uygunluk gösterg
veya uygunluk göstergesi, kiþisel logo ve durum mesajý gösterilir. Bilgiler
tuþuna bastýðýnýzda tüm dinamik bilgiler gösterilir.

Ýpucu: Kartvizit görüntüleme. Standart telefon numarasý olan belir
ismi hýzla görüntülemek için, rehberde tarama yaparken ismin üzerin

 tuþunu basýlý tutun.

Durum mesajýný tam olarak görüntülemek için, Bilgiler tuþuna basýn
rehberde gezinirken dinamik kartvizite geldiðinizde  tuþunu bas
tutun.

Kartvizitleri silme
Menü tuþuna basýn ve kartvizitleri ve bunlara eklenmiþ tüm bilgileri silmek 
Rehber .ve Sil'i seçin.

• Kartvizitleri sýrayla silmek için Sýrayla seçeneðini belirleyip, silmek istedi
kartvizite ilerleyin. Önce Sil tuþuna, ardýndan silme iþlemini onaylamak i
Tamam tuþuna basýn.

Kartvizitin kimliðiSohbet rehberi veya Abone isimleri listesinde yer alýyor
kartvizit silinmeden önce Durum bilgisi silinecek mesajý görüntülenir.
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• Rehberdeki kartvizitlerin tümünü bir seferde silmek için Tümünü sil seçeneðini 
belirleyip Telefon veya SIM kart hafýzalarýndan birine gidin ve Sil tuþuna basýn. 
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Tamam tuþuna basýn ve güvenlik kodunu girerek onaylayýn.

Rehberde kartvizitleri düzeltme veya silme
Düzeltmek veya silmek istediðiniz kartviziti bulup Bilgiler tuþuna basýn. 
Düzeltmek istediðiniz isme, numaraya, metin öðesine veya görüntüye ilerley
Seçenek tuþuna basýn.

• Ýsim, numara veya metin öðesini düzeltmek için ya da görüntüyü deðiþti
için, sýrasýylaÝsmi düzelt, Numarayý düzelt, Bilgiyi düzelt veya Görüntü de
seçeneklerini belirleyin.

Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesinde yer alýyorsa kimliði 
düzeltemeyeceðinizi veya silemeyeceðinizi dikkate alýn.

• Numara veya metin öðesini silmek için, sýrasýylaNumarayý sil veya Ayrýnt
seçeneðini belirleyin. 

• Bir kartvizite iliþtirilmiþ görüntüyü silmek için, Görüntüyü sil'i seçin. Bir 
görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü Galeri’den de silmez.

Durumum
Durum servisi (þebeke servisi) aileniz, arkadaþlarýnýz veya iþ arkadaþlarýnýzla
paylaþabileceðiniz geliþmiþ iletiþim bilgileri saðlar. Geçerli durumunuzu bu s
eriþimi olan ve bu bilgiyi isteyen diðer kiþilere yayýmlayabilirsiniz. Ýstenen bi
arayan kiþinin Rehber menüsünde Abone isimleri içinde gösterilir. Diðerleriy
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paylaþmak istediðiniz bilgileri denetleyebilir ve bu bilgileri kiþiselleþtirerek kendi 
durum bilgilerinizi görüntüleyen kiþilerin listesini denetleyebilirsiniz.
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Durum servisinin uygunluðunu kontrol etmek için þebeke operatörünüze vey
servis saðlayýcýnýza baþvurun. Durum bilgilerinizi baþkalarýyla paylaþmadan 
durum servisine eriþiminiz olmalýdýr. Durum bilgilerinizi görmek için diðerle
durum servisine eriþimi ve uyumlu telefonlarý olmalýdýr.

Menü tuþuna basýp Rehber ve Durumum seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin

• Baðlan (veya Baðlantýyý kes) ile servise baðlanabilir veya servis baðlantýs
kesebilirsiniz.

• Mevcut durumum ile geçerli durumunuzu deðiþtirebilirsiniz.  Þunlarý seç

• Mevcut durumu göster ve Özel durumu veya Genel durumu ile geçerli
ve genel durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.

• Uygunluk durumum ile uygunluk durumunuzu ile gösterilen Uygun ol
veya  ile gösterilen Meþgul ya da ile gösterilen Uygun deðil olara
ayarlayabilirsiniz .

• Durum mesajým ve diðer kiþilere gösterilmesini istediðiniz metni yaza
veya Seçenek tuþuna basýp Eski mesajlar içinden eski bir mesajý duru
mesajý olarak seçebilirsiniz.

• Durum logom ile uygunluk durumunuz için standart bir logo seçebilir
veya galerideki Grafikler klasöründeki bir logoyu özelleþtirebilirsiniz.

• Göster ile, durum bilgilerinizi paylaþmak istediðiniz veya istemediðin
gruplarý göstermemeyi seçebilirsiniz. Özel ve genele, Özel izleyicilere 
Hiç kimseye seçeneðini belirleyin.
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• Mevcut izleyiciler ile seçebilecekleriniz

• Mevcut izleyicilere ile durum bilgilerinize abone olmuþ kiþilerin tamamýný 
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görüntüleyebilirsiniz

• Özel liste ile kiþiselleþtirilmiþ durum bilgilerinizi görmek iznine sahip 
kiþilerin tamamýný görüntüleyebilirsiniz.

•  Engelliler listesi ile durum bilgilerinizi görmesini engellediðiniz kiþile
tamamýný görüntüleyebilirsiniz.

• Ayarlar ile seçebilecekleriniz

• Beklemede mevcut durumu göster  ile bekleme modundayken geçerli 
durumunuzu gösterebilirsiniz.

• Tercihe göre senkronize et ile Durum mesajým ve Uygunluk durumum 
güncelleþtirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe baðlayarak otomat
olarak gerçekleþtirmeyi seçebilirsiniz. Ayrýca bkz: Tercihler, sayfa 102
Kiþiselleþtirilmiþ bir durum logosunu Tercih'e baðlayamayacaðýnýzý di
alýn.

• Baðlantý türü ile telefonun açýldýðýnda otomatik olarak servise 
baðlanmasýný seçebilirsiniz.

• Að ayarlarý .için, bkz: Sohbet ve Durum ayarlarý, sayfa 116. 

Aboneler
Durumlarýndan haberdar olmak istediðiniz kartvizitlerin bir listesini 
oluþturabilirsiniz. Abone görüntülemenize izin veriyorsa veya abone ya da þe
tarafýndan engellenmemiþse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu aboneleri reh
gezinerek veya Abone isimleri menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
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Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Bkz: 
Rehber ayarlarýný belirleme, sayfa 88.
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Durum servisine baðlanmak için, Menü tuþuna basýp Rehber, Durumum ve B
seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine baðlý olmadýðýnýzda da abo
görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini görüntüleyemezsiniz

Abonelere kartvizit ekleme
1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Abone isimleri seçeneðini belirleyin. Durum

servisine baðlý deðilseniz, telefon baðlanmak isteyip istemediðinizi sorar

2. Listenizde kartvizit yoksa, Ekle tuþuna basýn. Bunun yerine, Seçenek tuþ
basýp Yeni abone ol seçeneðini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntü

3. Listeden bir kartvizit seçtiðinizde, kartvizitin kaydedilmiþ bir kimliði vars
aboneler listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite 
olduktan sonra, Abonelik etkin mesajý görüntülenir.

Ýpucu:Rehber listesinden bir kartvizite abone olmak için, bekleme 
modunda  tuþuna basýn ve abone olmak istediðiniz kartvizite ile
Bilgiler ve sonra Seçenek tuþlarýna basýn. Abone olmak için, Durum i
seçin ve Abone olarak seçeneðini belirleyin.

Kartvizitin yalnýzca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak 
istemiyorsanýz, Durum iste'yi seçip Yalnýzca bir kez seçeneðini belirle

Aboneleri görüntüleme
Durum bilgilerini görmek için ayrýca bkz: Kartvizit arama sayfa 90.

1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Abone isimleri seçeneðini belirleyin.
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Ýlk kartvizitin durumu dinamik kartvizitler listesinde görüntülenir. Kiþinin 
diðerlerine vermek istediði bilgiler metin ve aþaðýdaki simgelerden bazýlarýný 
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içerebilir:

,  veya  kiþinin uygun, kýsmen uygun veya uygun olmadýðýný göst

 kiþinin durum bilgilerinin bulunmadýðýný gösterir.

2. Seçenek tuþuna basýp

• Yeni abone ol ile aboneler listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.

• Ayrýntýlara bak ile seçilen kartvizitin ayrýntýlarýna bakabilirsiniz.

• Sohbet ile sohbet oturumu baþlatabilirsiniz.

• Mesaj gönder ile seçilen kartvizite kýsa mesaj gönderebilirsiniz.

• E-posta gönder ile seçilen kartvizite e-posta gönderebilirsiniz.

• Kartvizit gönder ile seçilen kartvizitten kartvizit gönderebilirsiniz.

• Aboneliði bitir ile seçilen kartviziti abone kartvizitler listesinden 
çýkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliðini bitirme
• Rehber listesindeki bir kartvizitin aboneliðini bitirmek için, bekleme mod

 tuþuna basýn ve aboneliðini bitirmek istediðiniz kartvizite ilerleyin.
Bilgiler tuþuna basýp kimliði seçin ve Seçenek tuþuna basýn. Aboneliði bi
için Aboneliði bitir seçeneðini belirleyin ve onaylamak için Tamam tuþun
basýn.

• Abone isimleri menüsünden aboneliði bitirmek için, bkz: Aboneleri 
görüntüleme, sayfa 95.
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Rehberi kopyalama
Ýsim ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM 
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karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafýza
kaydedilen metin öðelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayaca
unutmayýn.

1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Kopyala seçeneðini belirleyin.

2. Kopyalama yönünü (Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona) seç

3. Sýrayla, Tümünü veya Öncelikli numaralar seçeneðini belirleyin.

• Sýrayla seçeneðini belirlerseniz, kopyalamak istediðiniz isme ilerleyin
Kopyala tuþuna basýn.

Öncelikli numaralar kopyalama iþlemini telefondan SIM karta yapmanýz 
durumunda görüntülenir. Yalnýzca öncelikli numaralar kopyalanacaktýr. 

4. Orijinal isimleri veya numaralarý saklamak veya silmek için Asýl kayýt kals
veya Asýl kayýt taþýnsýn seçeneðini belirleyin.

• Tümünü veya Öncelikli numaralar seçeneðini belirlerseniz, Kopyalam
baþlasýn mý? veya Taþýma baþlasýn mý? iletisi görüntülendiðinde Tama
tuþuna basýn.

Kartvizit gönderme ve alma
Kartvizit olarak vCard standardýný destekleyen uyumlu bir cihazdan kiþinin 
kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.
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Kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn ve kartviziti telefon hafýzasýna 
kaydetmek için Kaydet tuþuna basýn. Kartviziti silmek için, önce Çýk sonra Tamam 
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düðmelerine basýn

Kartvizit göndermek için, istediðiniz ismi ve telefon numarasýný rehberden b
Bilgiler ve Seçenek tuþlarýna basýp Kartvizit gönder seçeneðini belirleyin.

• Kartviziti kýzýlötesi üzerinden göndermek için Kýzýlötesiyle seçeneðini 
belirleyin. Bkz: Kýzýlötesi, sayfa 108.

• Kartviziti þebeke mesajý olarak göndermek için, þebeke tarafýndan 
destekleniyorsa Kýsa mesajla seçeneðini belirleyin.

Hýzlý aramalar
Hýzlý arama tuþuna bir numara atamak için Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Re
ve Hýzlý aramalar seçeneðini belirleyin ve istediðiniz hýzlý arama tuþu numar
gidin.

Ata tuþuna basýn veya tuþa atanmýþ bir numara varsa, Seçenek tuþuna basý
Deðiþtir'i seçin. Bul tuþuna basýp önce atamak istediðiniz ismi, ardýndan da 
numarayý seçin. Hýzlý arama iþlevi kapalýysa, telefon bu iþlevi etkin kýlmak is
istemediðinizi sorar. Ayrýca bkz: Hýzlý arama, Arama ayarlarý, sayfa 112.

Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için, bkz: Telefon numarasýn
arama, sayfa 36.
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Sesle arama
Bir telefon numarasýna eklenmiþ ses etiketini söyleyerek numarayý arayabilirsiniz. 
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Kiþinin adý gibi, söylenen her kelime ses etiketi olabilir. En fazla on ses etike
ekleyebilirsiniz.

Sesle aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin:

• Ses etiketleri dilden baðýmsýzdýr. Bunlar, konuþanýn sesine baðýmlýdýr.

• Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip,
yapýn.

• Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu no
pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun.

• Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benz
isimler kullanmaktan kaçýnýn.

Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylem
gerekir. Örneðin gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda bu zor olabilir, b
nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme
Telefonun hafýzasýnda bulunan ses etiketi eklemek istediðiniz kartvizitleri 
kaydedin veya kopyalayýn. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi 
ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etike
eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

Ses etiketleri paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

1. Bekleme modundayken  tuþuna basýn.
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2. Ses etiketi eklemek istediðiniz kartvizite ilerleyip Bilgiler tuþuna basýn. 
Ýstediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn.
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3. Ses etiketi ekle'yi seçin.

4. Baþlat tuþuna basýp ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcüðü vey
sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon 
kaydedilen etiketi çalar.

Ses etiketi baþarýyla kaydedildikten sonra, Ses etiketi kaydedildi mesajý 
görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasý
sonrasýnda  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, Menü tuþuna basýpRehber ve Ses etiketle
seçeneklerini belirleyin. Ýstediðiniz ses etiketli kartvizite ilerleyip Seçenek tu
basýn ve kayýtlý ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya deðiþtirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý
Telefonun veri göndermek veya almak için GPRS baðlantýsý kullanan bir 
uygulamasý varsa, sesle aramayý kullanarak arama yapmak için önce bu 
uygulamayý sonlandýrýn.

1. Bekleme modundayken, ses kýsma tuþunu basýlý tutun veya Rehber (veya
tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir sinyal duyulur ve Þimdi konuþun iletisi 
görüntülenir.

2. Ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. Telefon algýlanan ses etiketini çal
1,5 saniye sonra ses etiketinin atandýðý telefon numarasýný çevirir.

Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýk kullanýyorsanýz sesle aramayý baþlatm
kulaklýk tuþunu basýlý tutun.
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Bilgi numaralarý ve servis numaralarý
Servis saðlayýcýnýz SIM karta bilgi numaralarý veya servis numaralarý eklemiþ 

eðini 
e 

rým 
hber 

dan 

 seçili 
e 

iðiniz 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

olabilir.

Menü tuþuna basýp Rehber ve Bilgi numaralarý veya Servis numaralarý seçen
belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasýna veya servis numarasýna ilerleyin v
numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Kendi numaralarýnýz
SIM kartýnýza atanan telefon numaralarý, kart izin veriyorsa Kendi numarala
konumuna kaydedilir. Numaralarý görüntülemek için Menü tuþuna basýp Re
ve Kendi numaralarým seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz isme veya telefon 
numarasýna ilerleyin ve Göster tuþuna basýn.

Arayan grubu
Rehber’e kaydedilen isim ve telefon numaralarýný, arayan gruplarý halinde 
düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarasý tarafýn
arandýðýnýzda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiði 
görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz (aþaðýya bakýn). Telefonu, yalnýzca
arayan grubuna ait telefon numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekild
ayarlamak için, bkz: Þunu bildir, Zil sesi ayarlarý, sayfa 103.

Menü tuþuna basýp Rehber ve Arayan gruplarý seçeneðini belirleyin ve isted
arayan grubunu seçin.  Þunlarý seçin:

• Grup ismi; arayan grubu için yeni bir isim girin ve Tamam tuþuna basýn.
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• Grup zil sesi seçeneðini belirleyip grup için bir zil sesi belirleyin. Standart, o 
sýrada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
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• Grup grafiði seçeneðini belirleyin ve ardýndan telefonun grup grafiðini 
görüntülemesi için Açýk, görüntülememesi için Kapalý, grafiði görmek içi
Göster seçeneðini belirleyin.

• Grup üyeleri; arayan grubuna isim eklemek için kullanýlýr. Grupta hiçbir i
yoksa, Ekle tuþuna basýn veya aksi durumda, Seçenek tuþuna basýp Kart
ekle seçeneðini belirleyin. Gruba eklemek istediðiniz isme ilerleyip Ekle t
basýn.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediðiniz isme ilerleyip Seçe
tuþuna basýn ve Kartviziti çýkart seçeneðini belirleyin.

■  Ayarlar (Menü 4)

Tercihler
Telefonunuzda, zil seslerini deðiþik etkinlik ve ortamlar için özelleþtirmek içi
kullanabileceðiniz çeþitli ayar gruplarý bulunmaktadýr. Ýlk olarak tercihleri 
istediðiniz gibi kiþiselleþtirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için 
etkinleþtirmeniz yeterli olacaktýr. Genel, Sessiz, Toplantý, Dýþ mekan ve Çaðr
tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Tercihler seçeneðini belirleyin. Bir tercihe iler
Seç tuþuna basýn.

• Seçili tercihi etkinleþtirmek için Etkinleþtir seçeneðini belirleyin.
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• Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak þekilde ayarlamak için 
Zamanlý seçeneðini belirleyip bitiþ saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre 
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sona erdiðinde, zamanlanmamýþ önceki tercih etkin hale gelir.

• Tercihi uyarlamak için, Uyarla'yý seçin. Deðiþtirmek istediðiniz ayarý seçip
deðiþiklikleri yapýn. Ayný ayarlar Zil sesi ayarlarý menüsünde de deðiþtirile
bkz: Zil sesi ayarlarý, sayfa 103.

Bir tercihe yeni ad vermek için, Tercih ismi seçeneðini belirleyin. Genel te
adý deðiþtirilemez.

• Mevcut durumum ile geçerli durumunuzu deðiþtirebilirsiniz. Bu menü, Te
göre senkronize et seçeneðini Açýk olarak ayarladýysanýz kullanýlabilir, bk
Durumum, sayfa 92. Uygunluk durumunuzu deðiþtirmek için Uygunluk 
durumum seçeneðini, durum mesajýnýzý düzenlemek için de Durum mesa
seçeneðini belirleyin.

Ýpucu: Bekleme modunda tercihi hýzlý bir þekilde deðiþtirmek için 
kapatma tuþuna basýp etkin kýlmak istediðiniz tercihe ilerleyin ve Se
tuþuna basýn.

Zil sesi ayarlarý
Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Zil sesi ayarlarý seçeneðini belirleyin. Ayný aya
Tercihler menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: Tercihler, sayfa 102. Yaptýðýnýz 
ayarlarýn etkin tercihteki ayarlarý deðiþtireceðini unutmayýn.

Telefonun, gelen sesli aramalarý size nasýl bildireceðini belirlemek üzere Gel
arama bildirimi seçeneðini belirleyin. Çalan zil, Artarak, Tek zil, Tek bip ve Ka
kullanabileceðiniz seçeneklerdir.
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Gelen sesli mesajlar için Zil sesi tonu'nu seçin. Galeri klasörüne önceden 
kaydedilmiþ olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden Galeri'yi aç'ý seçin.
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Ýpucu: Kýzýlötesi baðlantý üzerinden veya indirerek zil sesi alýrsanýz G
konumuna kaydedebilirsiniz.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için Zil sesi seviyesi ve Titreþimle bildirim'i s
Titreþimle bildirim, telefon þarj cihazýna, masaüstü standýna veya araç kitine
baðlandýðýnda çalýþmaz.

Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere Mesaj bildirim sesi, Tuþ ses
telefonu örneðin, batarya tükenmek üzere olduðunda sesli bildirimde bulun
þekilde ayarlamak için Uyarý sesi seçeneðini belirleyin.

Telefonu, yalnýzca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarýndan gelen 
aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için Þunu bildir seçeneðini belirleyin.
Ýstediðiniz arayan grubuna veya Tüm aramalar seçeneðine ilerleyin ve Ýþare
tuþuna basýn.

Ekran ayarlarý
Menü tuþuna basýn ve Ayarlar ve Ekran ayarlarý seçeneðini belirleyin.

• Telefonunuzun bekleme modunda duvar kaðýdý olarak tanýmlanan bir ark
görüntüsünü görüntülemesi için Duvar kaðýdý'ný seçin. Bazý görüntüler G
menüsünde önceden kaydedilmiþtir. Ayrýca, örneðin multimedya mesajla
üzerinden de görüntüler alabilir veya bunlarý bilgisayarýnýzdaki PC Suite 
aktarabilir ve Galeri’ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, 
ve PNG biçimlerini desteklemesine karþýn, bu dosya biçimlerinin tüm çeþ
desteklemeyebilir.
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Duvar kaðýdýný seçmek içinDuvar kaðýdý seç seçeneðini belirleyip bir görüntü 
klasörünü açýn. Duvar kaðýdý olarak ayarlamak istediðiniz görüntüye ilerleyin 
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ve Seçenek tuþuna basýp Duvar kaðýdý yap seçeneðini belirleyin.

Duvar kaðýdýný etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, Açýk/Kapalý 
seçeneklerinden birini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleþtirdiðinde duvar kaðýdýnýn 
görüntülenmeyeceðini unutmayýn.

• Göstergeler ve sinyal ve batarya çubuklarý gibi ekran bileþenlerinde kulla
renkleri deðiþtirmek için, Renk düzenleri seçeneðini belirleyin.

• Cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek þe
ayarlamak için, Operatör logosu seçeneðini belirleyin. Operatör logosunu
kaydetmediyseniz Operatör logosu menüsü sönük görüntülenir. Telefon e
koruyucuyu etkinleþtirdiðinde operatör logosu görüntülenmez.

Operatör logosunun olup olmadýðýný öðrenmek için þebeke operatörünüz
servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ayrýca bkz: PC Suite sayfa 167.

• Ekran koruyucu zaman aþýmý'ný seçin ve dijital saat ekranýnýn etkinleþece
zaman aþýmýný seçin. Zaman aþýmý süresi 5 saniye ile 60 dakika arasýndad

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu saðlamak iç
kullanýlýr. Telefonda belirli bir süre hiçbir iþlev kullanýlmadýðýnda etkinleþ
Ekran koruyucudan çýkmak için herhangi bir tuþa basýn. Ekran koruyucu,
telefon þebeke kapsama alaný dýþýnda olduðunda devre dýþý kalýr. Ekran 
koruyucu bekleme modundayken ekrandaki grafik ve metinleri geçersiz k
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Saat ayarlanmazsa, 00:00 deðerinin görüntüleneceðini unutmayýn. Saati 
ayarlamak için, bkz: Saat ve tarih ayarlarý, sayfa 106.
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• Telefon ekranýnýn parlaklýk düzeyini artýrmak ve azaltmak için, Ekranýn 
parlaklýðý'ný seçin,  ve  tuþlarýyla kontrast düzeyini artýrýn veya azal
kabul etmek için Tamam tuþuna basýn.

• Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için Menü 
görünümü'nü seçin. Menü listesi görünümü için Liste’yi, menü tablo görü
içinse Tablo’yu seçin.

Saat ve tarih ayarlarý
Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Saat ve tarih ayarlarý seçeneðini belirleyin.

• Bekleme modundayken saatin ekranýn sað üst köþesinde görünmesi veya
(gizlenmesi için) Saat ve Saati göster (veya Saati gizle) seçeneklerini beli
Saati ayarlamak için Saati ayarla seçeneðini, 12 saat veya 24 saat biçiml
arasýnda seçim yapmak için Saat biçimi seçeneðini belirleyin.

Saat Mesajlar, Arama kaydý, Çalar saat, zamanlý Tercihler, Takvim, Notlar
ekran koruyucu gibi iþlevler tarafýndan kullanýlýr .

Batarya uzun süre telefondan çýkarýlmýþsa veya bitmiþse saati yeniden 
ayarlamanýz gerekebilir.

• Tarih ve Tarihi göster (veya Tarihi gizle) seçeneðini belirlediðinizde, telefo
bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir (veya gizlenir). Tarihi 
ayarlamak için Tarihi ayarla seçeneðini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih 
ayracýný da belirleyebilirsiniz.
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• Telefonun saat ve tarih ayarýnýn geçerli saat dilimine göre otomatik olarak 
güncelleþtirilmesi için, Tarihi/saati otomatik güncelle (þebeke servisi) ve Açýk 
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seçeneðini belirleyin. Telefonu, güncelleþtirme iþleminden önce onayýnýz
isteyecek þekilde ayarlamak için, Önce onay al'ý seçin.

Tarihi ve saati otomatik güncelleme iþlevi, çalar saat, takvim veya alarm n
için ayarladýðýnýz saati deðiþtirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmýþt
Güncelleþtirdiðinizde daha önce ayarladýðýnýz bazý alarmlarýn geçerliliði 
kalkabilir.

Bu özelliðin desteklenip desteklenmediðini öðrenmek için þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Kiþisel kýsayollar
Kiþisel kýsayol listenize bazý özel iþlevler ekleyebilir ve bu iþlevleri Git’e basa
veya Git menüsüne eriþerek etkin kýlabilirsiniz. Bkz: Git (Menü 12), sayfa 16
Bekleme modu sayfa 29.

Ses etiketi söyleyerek etkinleþtirilebilen telefon iþlevlerinin bir listesi de vard
Sesli komutlar için en fazla beþ ses etiketi eklenebilir.

Menü tuþuna basýn ve Ayarlar ve Kiþisel kýsayollar seçeneðini belirleyin.  Þu
seçin:

• Bekleme modunda sað seçim tuþu için görüntülenecek ismi seçmek için, 
seçim tuþu öðesini seçin. Operatöre özgü bir isim, Git veya Rehber’i seçin

• Kiþisel kýsayol listeniz için istediðiniz iþlevleri seçmek üzere, Git seçenekl
belirle'yi seçtiðinizde kullanýlabilir iþlevlerin listesi gösterilir.
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Ýþleve ilerleyin ve söz konusu iþlevi kýsayol listesine eklemek için Ýþaretle 
tuþuna basýn. Listeden bir iþlev kaldýrmak için, Kaldýr tuþuna basýn.
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• Listedeki iþlevleri yeniden düzenlemek için, Git seçeneklerini düzenle'yi v
istediðiniz iþlevi seçin. Taþý tuþuna basýp iþlevi taþýmak istediðiniz konum
seçin.

• Ses komutlarý ve istediðiniz ses komut klasörünü seçin, ses etiketi eklem
istediðiniz komuta ilerleyin. Seçenek tuþuna basýn ve Komut ekle seçene
belirleyin. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntüleni

Ses komutu eklemek için, bkz: Ses etiketlerini ekleme ve yönetme sayfa 9

Ses komutunu etkinleþtirmek için, bkz: Ses etiketi kullanarak arama yapý
sayfa 100.

Arama sýrasýnda veya (E)GPRS baðlantýsýný kullanan bir uygulama veri al
gönderirken, ses komutunu etkinleþtiremez veya ekleyemezsiniz.

Baðlantý

Kýzýlötesi
Telefonunuzu, kýzýlötesi baðlantý yoluyla veri alacak þekilde ayarlayabilirsini
Kýzýlötesi baðlantýsý kullanmak için, baðlantý kurmak istediðiniz cihaz IrDA u
olmalýdýr. Uyumlu telefon ile veri cihazý (örneðin bir bilgisayar) arasýnda 
telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajan
notlarý yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþim
vermeyin. Bu aygýt, Sýnýf 1 Lazer Ürünü'dür.
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Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. Telsiz telefon 
kullanýmýnýn yasak olduðu veya egiriþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda 
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telefonu açmayýn.

Kýzýlötesi yoluyla veri gönderme ve alma
• Gönderen ve alan cihazlarýn kýzýlötesi baðlantý birimlerinin birbirine 

yönlendirilmiþ olduðundan ve cihazlar arasýnda engel bulunmadýðýndan 
olun. Kýzýlötesi baðlantýda iki cihaz arasýnda olmasý tercih edilen uzaklýk
çok bir metredir.

• Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný, kýzýlötesi yoluyla veri alacak
þekilde etkinleþtirmek için Menü tuþuna basýp Ayarlar, Baðlantý ve Kýzýlö
seçeneklerini belirleyin.

• Gönderen telefonun kullanýcýsý, veri aktarýmýný baþlatmak için, istediði 
Kýzýlötesi iþlevini seçer.

Kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn etkinleþtirilmesinden sonra iki dakika içinde v
aktarýmý baþlamazsa, baðlantý iptal edilir ve yeniden baþlatýlmasý gerekir.

Kýzýlötesi baðlantý göstergesi
•  simgesi sürekli olarak görüntülendiðinde, kýzýlötesi baðlantýsý etkind

telefonunuz kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri göndermeye veya alma
hazýrdýr.

•  simgesi yanýp söndüðünde, telefonunuz diðer cihaza baðlanmaya ça
veya baðlantý kesilmiþ demektir.
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(E)GPRS
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep 
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telefonlarýna Ýnternet Protokolü (IP) tabanlý þebeke üzerinden veri alma ve 
gönderme olanaðý saðlayan bir þebeke servisidir. GPRS, Ýnternet gibi veri 
þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan bir veri taþýyýcýdýr.

EDGE- Global Gelþim için Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý (Enhanced Data Rates for 
Evolution) olarak da bilinen EEGPRS - Geliþtirilmiþ GPRS (Enhanced GPRS), G
benzer ancak baðlantý daha hýzlýdýr. (E)GPRS olup olmadýðýný ve veri aktarým
hýzlarýný öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþv

GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasýnda MMS, IM ve SMS mesaj s
(SMS, Kýsa Mesaj Servisi), tarama oturumlarý, e-posta, SyncML, Java uygula
indirme ve bilgisayar çevirmeli baðlantýsý (örneðin, Ýnternet ve e-posta) 
bulunmaktadýr.

(E)GPRS teknolojisini kullanmadan önce:

• (E)GPRS servisinin sunulup sunulmadýðýný öðrenmek ve abonelik hakkýnd
almak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• (E)GPRS üzerinden kullanýlan her bir uygulama için (E)GPRS ayarlarýný 
kaydedin.

Bu özelliðin fiyat bilgileri için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýz
baþvurun.

GPRS'i veri taþýyýcý olarak seçtiðinizde, telefon GPRS yerine, þebekede varsa 
kullanýr. EGPRS ve GPRS arasýnda seçim yapamazsýnýz ancak bazý uygulamal
GPRS ve GSM verisi (CSD - Hýzlý Veri Ýletimi) seçebilirsiniz.
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(E)GPRS baðlantýsý
Menü tuþuna basýn ve Ayarlar, Baðlantý, GPRS ve GPRS baðlantýsý seçeneklerini 
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belirleyin.

• Telefonunuzu, açýldýðýnda otomatik olarak (E)GPRS þebekesine kaydolaca
þekilde ayarlamak için Sürekli baðlantý seçeneðini belirleyin. (E)GPRS bað
kurulduðunda,  göstergesi ekranýn sol üst köþesinde gösterilir.

(E)GPRS kullanan bir uygulama baþlattýðýnýzda, telefonla þebeke arasýnd
baðlantý kurulur,  göstergesi belirir ve veri aktarýmý olanaklý hale gelir
Uygulamayý bitirdiðinizde (E)GPRS baðlantýsý kesilir, ancak telefonunuz 
(E)GPRS þebekesine kayýtlý durumda kalýr.

(E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda tarafýnýza bir arama veya metin mesajý gelir
ekranýn sol üst köþesinde (E)GPRS baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletil
belirten  simgesi görüntülenecektir.

GPRS ve EGPRS'in ayrý olarak gösterilmediðine dikkat edin, GPRS ve EGP
göstergeleri aynýdýr.

• Gerektiðinde seçeneðini belirlerseniz, (E)GPRS kaydý ve baðlantýsý (E)GPR
kullanan uygulamanýn gerek duymasý durumunda yapýlýr ve uygulamayý 
bitirdiðinizde kesilir.

Cep telefonunuzun ayný anda üç (E)GPRS baðlantýsýný desteklediðini unutm
Örneðin, ayný anda hem xHTML sayfalarýnda gezinebilir ve multimedya mes
alabilir, hem de bilgisayar çevirmeli baðlantýsýna devam edebilirsiniz.
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(E)GPRS modem ayarlarý
Telefonu kýzýlötesi veya veri kablosu baðlantýsýyla uyumlu bir bilgisayara 
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baðlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS baðlantýsý yapmak için modem olarak
kullanabilirsiniz.

Bilgisayarýnýzdan (E)GPRS baðlantý ayarlarýný tanýmlamak için, Menü tuþuna
Ayarlar, Baðlantý, GPRS ve GPRS modem ayarlarý'ný seçin. 

• Etkin eriþim noktasý seçeneðini belirleyin ve kullanmak istediðiniz eriþim
noktasýný etkinleþtirin.

• Eriþim noktasý ayarlarýný deðiþtirmek için, Etkin eriþim noktasýný düzelt'i s

• Eriþim noktasý takma adý seçeneðini belirleyin. Etkinleþtirilen eriþim n
için istediðiniz adý yazýp Tamam tuþuna basýn.

• GPRS eriþim noktasý seçeneðini belirleyin. (E)GPRS þebekesiyle baðlan
kurmak için Eriþim Noktasý Adýný (APN) girip Tamam tuþuna basýn. AP
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bilgisayarýnýzdaki (E)GPRS baðlantý servisi ayarlarýný (Eriþim Noktasý Adý), N
Modem Options yazýlýmýný kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: PC Suite, sayfa
Ayarlarý hem bilgisayarýnýzda, hem de telefonunuzda belirlediðinizde, 
bilgisayarýnýzdaki ayarlarýn kullanýlacaðýný unutmayýn.

Arama ayarlarý
Menü tuþuna basýp, Ayarlar ve Arama ayarlarý seçeneðini belirleyin.

• Arama aktarma'yý seçin (þebeke servisi). Aktarma servisiyle, gelen aramal
baþka bir numaraya, örneðin telesekreter numaranýza yönlendirebilirsini
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Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. SIM kartýnýz veya þebeke 
operatörünüz tarafýndan desteklenmeyen aktarma seçenekleri 
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görüntülenmeyebilir.

Ýstediðiniz aktarma seçeneðini belirleyin; örneðin, sesli aramalarý numar
meþgulken veya gelen aramayý reddettiðinizde aktarmak üzere, Meþgulse
seçeneðini belirleyin.

Aktarma ayarýný etkinleþtirmek için Etkinleþtir seçeneðini, ardýndan akta
seçeneðinde kullanýlabiliyorsa, aramanýn aktarýlmasý için gereken zaman
aþýmýný seçin. Aktarma ayarýný devre dýþý býrakmak için, Ýptal et seçeneðin
arama aktarma iþlevinin etkin olup olmadýðýný denetlemek için Durumu k
et (aktarma seçeneðinde kullanýlabiliyorsa) seçeneðini belirleyin. Ayný an
birkaç aktarma seçeneði etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: Bekleme m
sayfa 29.

• Herhangi bir tuþla cevap ve Açýk seçeneðini belirledikten sonra, gelen ara
 tuþu ile  ve  ve  seçim tuþlarý dýþýnda herhangi bir tu

basarak cevaplayabilirsiniz.

• Otomatik tekrar arama ve Açýk seçeneðini belirlediðinizde, telefonunuz 
baþarýsýz bir arama denemesinin ardýndan en fazla on defa daha arama 
denemesi yapar.

• Hýzlý arama ve Açýk seçeneklerini belirlediðinizde,  ile  arasýnd
hýzlý arama tuþlarýna atanan isim ve telefon numaralarýný ilgili sayý tuþun
basýlý tutarak arayabilirsiniz.
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• Arama bekletme servisi ve Etkinleþtir'i seçerseniz, þebekeniz bir arama sýrasýnda 
çaðrý geldiðini bildirir (þebeke servisi). Bkz: Arama bekletme, sayfa 37.
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• Arama sonrasý özeti ve Açýk seçeneklerini belirlediðinizde, telefon her 
aramanýn ardýndan kýsa bir süre için arama süresini ve maliyetini (þebeke
servisi) görüntüler.

• Arayan kimliðimi gönder ve Evet seçeneklerini belirlediðinizde, telefon 
numaranýz aradýðýnýz kiþilere gösterilir (þebeke servisi). Þebeke belirler 
seçeneðini belirlediðinizde, servis saðlayýcýnýzla üzerinde anlaþtýðýnýz ay
kullanýlýr.

• Arama yapmak üzere telefon hattý 1 veya 2'nin (bu abonenin numarasýdý
seçilmesine olanak saðlayan þebeke servisiYapýlan aramalar için telefon 
seçeneðini belirleyin. Örneðin, özel ve iþ görüþmeleriniz için ayrý hatlarýn
olabilir. Bu özelliðin desteklenip desteklenmediðini öðrenmek için þebek
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu þebeke servisine abone deðilseniz arama 
yapamazsýnýz. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hatt
baðýmsýz olarak cevaplandýrýlabilir.

SIM kartýnýz destekliyorsa, Kilitle seçeneðini belirleyerek hat seçimini 
engelleyebilirsiniz.

Ýpucu: Bekleme modunda,  tuþunu basýlý tutarak bir hattan 
diðerine geçiþ yapabilirsiniz.
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Telefon ayarlarý
Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Telefon ayarlarý seçeneðini belirleyin.
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• Telefon dili'ni seçin ve ekran metni için dili seçin. Otomatik seçeneði seçi
dil telefon tarafýndan SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

• Hafýza durumu'nu seçin ve kalan, toplam kullanýlan ve listedeki her iþlev
kullanýlan hafýza boyutunu görüntülemek için ilerleyin.

Ayrýca bu iþlevlerden bazýlarýnýn menüsünde de, örneðin galeri klasör 
görünümünde hafýza bilgilerini bulabilirsiniz.

• Otomatik tuþ kilidi'ni seçerek telefon bekleme modundayken, herhangi b
kullanýlmadýðýnda telefonunuzun tuþ takýmýnýn belirli bir süre sonunda 
otomatik olarak kilitlenmesini ayarlayabilirsiniz. Açýk seçeneðini belirley
10 saniye ile 60 dakika arasý bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Ayrýca bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 33.

• Güvenlik tuþ kilidi ve Açýk seçeneklerini belirleyerek telefonun tuþ kilidin
açtýðýnýzda güvenlik kodu sormasýný ayarlayabilirsiniz.

Ayrýca bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 33.

Not:  Tuþ kilidi açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon 
numaralarýný (örn., 112, 911 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilir
Acil numarayý tuþlayýp,  tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý 
tuþlandýktan sonra görüntülenir.

• Telefonunuzu Mikro Hücresel Þebeke (MCN) teknolojisiyle çalýþan þebeke
kullanýldýðýnda, bunu gösterecek þekilde ayarlamak için, Hücre bilgi ekra
Açýk seçeneðini belirleyin.
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• Telefon açýldýðýnda kýsaca görüntülenmesini istediðiniz notu yazmak için, Açýlýþ 
notu seçeneðini belirleyin. Notu kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, 
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Kaydet'i seçin.

• Þebeke seçimi ve Otomatik seçeneðini belirlediðinizde, telefon, bulunduð
bölgedeki kullanýlabilir hücresel þebekelerden birini otomatik olarak seçe

Elle seçeneðini belirlerseniz, yurtiçi þebeke operatörünüzle dolaþým anlaþ
olan bir þebekeyi seçebilirsiniz. Eriþim yok görüntüleniyorsa, baþka bir þe
seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona baþka bir SIM ka
yerleþtirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktýr.

• SIM hizmeti iþlemleri onayý'ný seçin. Bkz: SIM hizmetleri (Menü 13), sayf

• Yardým metni ile telefonu, yardým metinlerini gösterecek veya göstermey
þekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrýca bkz: Menüyü kullanma, sayfa 43.

• Telefonu açýkken bir baþlama tonu çalmasý veya çalmamasý için ayarlam
üzere Baþlama tonu'nu seçin.

Sohbet ve Durum ayarlarý
Sohbet ve durum için gerekli ayarlarla ilgili olarak þebeke operatörünüze ve
servis saðlayýcýnýza baþvurun. Sohbet ve durum ayarlarýný þebeke mesajý ola
almak için, bkz: Þebeke ayarlarý servisi, sayfa 34.

Ayarlarý el ile girme
1. Menü tuþuna basýp Ayarlar, Sohbet ve durum ayarlarý ve Etkin sohbet ve 

ayarlarý seçeneklerini belirleyin.

2. Etkin kýlmak istediðiniz gruba ilerleyip Etkin kýl tuþuna basýn. 
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Ayarlarý kaydetmek istediðiniz baðlantý grubunu etkin kýlmanýz gerekir. 
Baðlantý grubu, sohbet ve durum servislerine baðlantý kurmak için gerekli 
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ayarlardan oluþur.

3. Etkin sohb. ve durum ayar. düzenle seçeneðini belirleyin.

Ayarlarý tek tek seçip þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzda
aldýðýnýz bilgilere göre gerekli tüm ayarlarý girin. Baðlantý ayarlarý Baðlan
ayarlarý menüsündedir.

Donaným ayarlarý
Donaným ayarlarý menüsü, yalnýzca telefonun uyumlu mobil aksesuarlara, þa
cihazlarýna ve ahizesiz kullaným birimlerine baðlý ya da baðlanmýþ olmasý 
durumunda görüntülenir.

Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Donaným ayarlarý seçeneðini belirleyin. Ýlgili 
aksesuar telefona baðlýysa, o aksesuarýn menüsünü seçebilirsiniz. Donanýma
olarak, aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarýný belirleyebilirsiniz:

• Aksesuar tercihi; seçili donanýma baðlandýðýnýzda otomatik olarak 
etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi belirlemek için kullanýlýr. Donaným 
baðlýyken baþka bir tercih seçebilirsiniz.

• Otomatik cevap; telefonu beþ saniye sonra gelen aramayý otomatik olara
cevaplandýracak þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Gelen arama bildirimi T
veya Kapalý olarak ayarlanmýþsa otomatik cevap özelliði kullanýlamaz.

• Aydýnlatma; aydýnlatmanýn sürekli Açýk olmasýný saðlamak için kullanýlýr
tuþa basýldýktan sonra 15 saniye boyunca aydýnlatmanýn açýk kalmasý içi
Otomatik'i seçin.
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• Telefon harici anten çýkýþlý araç kitine baðlýyken, otomobil kontaðý 
kapatýldýktan yaklaþýk 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatýlmasýný 
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saðlamak için Kontak detektörü ve Açýk seçeneðini belirleyin.

• Metin telefonu için Metin telefonu kullan ve kulaklýklý mikrofon seti veya
iþitme cihazý ayarlarý yerine metin telefonu ayarlarýný kullanmak üzere E
seçeneðini belirleyin.

Metin telefonunuzda baudot ve CTM gönderme desteði varsa, baudot'u s
Her zaman telefonla birlikte gelen orijinal kablolarý kullanýn.

Güvenlik ayarlarý
Not: Aramalarý sýnýrlandýran güvenlik özellikleri kullanýmdaysa (arama enge
sýnýrlý kullanýcý grubu ve sabit arama), bazý þebekelerdeki bazý acil numarala
112, 911 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Güvenlik ayarlarý seçeneðini belirleyin.  Þunla
seçin:

• PIN kodunun sorulmasý, telefonu her açtýðýnýzda PIN kodunun sorulmasý
saðlar. Bazý SIM kartlar PIN kodunun sorulmasý iþlevinin kapatýlmasýna iz
vermez.

• Gelen ve giden aramalarý sýnýrlamak için,Arama kýsýtlama servisi'ni (þebe
servisi) seçin. Kýsýtlama þifresi gereklidir.

• Sabit arama; SIM kartýnýz destekliyorsa, telefonunuzdan yapýlan aramala
metin mesajlarýný seçilen numaralarla sýnýrlamanýzý saðlar. PIN2 kodu 
gereklidir.
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Sabit arama açýkken (E)GPRS baðlantýlarý, (E)GPRS baðlantýsý üzerinden metin 
mesajlarý göndermek iþlemi dýþýnda gerçekleþtirilemeyebilir. Bu durumda, 
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alýcýnýn telefon numarasýnýn ve mesaj merkezi numarasýnýn sabit arama 
listesine eklenmiþ olmasý gerekir.

• Dahili kullanýcý grubu. Dahili kullanýcý grubu, arayabileceðiniz ve sizi aray
kiþiler grubunu belirleyen bir þebeke servisidir. Daha fazla bilgi için, þebe
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Güvenlik düzeyi. Telefon'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takýlýþýnd
güvenlik kodunu ister.

Hafýza seçeneðini iþaretleyin; SIM kart hafýzasý seçiliyse ve kullanýmdaki
hafýzayý deðiþtirmek (bkz: Rehber ayarlarýný belirleme, sayfa 88) veya bir
hafýzadan diðerine kopyalama yapmak (bkz: Rehberi kopyalama, sayfa 9
istiyorsanýz, telefon güvenlik kodunu girmenizi isteyecektir.

• Giriþ kodlarý, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kýsýtlama 
þifresini deðiþtirmenizi saðlar. Kodlar yalnýzca 0 - 9 arasýndaki sayýlardan
oluþabilir.

Fabrika ayarlarýný geri yükle
Menü ayarlarýndan bazýlarýný özgün deðerlerine sýfýrlamak için Menü tuþuna
Ayarlar ve Fabrika ayarlarýný geri yükle seçeneðini belirleyin. Güvenlik kodun
girip, Tamam tuþuna basýn. Rehberinizde kayýtlý olan isimler veya telefon 
numaralarý gibi girmiþ olduðunuz veya indirdiðiniz verilerin silinmeyeceðini
unutmayýn.
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■ Galeri (Menü 5)
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Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Örneðin, multimedya mesajlarýndan alýnan resimleri veya zil seslerini galeri 
klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlam
sayfa 60.

Telefonunuz, alýnmýþ içeriði korumak için kullanma haklarý sistemini destekl
Örneðin zil sesi gibi bir içerik korunabilir ve kullanma sayýsý ve belli kullanm
dönemleri gibi belli kullanma kurallarýyla iliþkilendirilebilir. Kurallar içeriðin
kullanma haklarýnda tanýmlanýr, kurallar içerikle beraber veya servis 
saðlayýcýsýndan baðýmsýz olarak gönderilebilir. Bu haklarý güncelleyebilirsini
Ücret ödemeniz gerekebileceðinden, almadan önce tüm içeriðin ve kullanm
haklarýnýn iletim koþullarýný kontrol edin.

Galeri, paylaþýlan hafýza kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

1. Menü tuþuna basýn ve Galeri‘yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.

2. Klasör listesini açmak için, Klasörleri göster'i seçin.

Kullanýlabilir seçenekler þunlardýr:

• Yeni bir klasör eklemek için Klasör ekle'yi seçin. Klasör için yeni bir isim
Tamam tuþuna basýn.

• Silmek istediðiniz klasörü seçmek için Klasörü sil'i seçin. Telefondaki o
klasörleri silemezsiniz.
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• Yeniden adlandýrmak istediðiniz klasörü seçmek için Klasöre ad ver'i seçin. 
Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandýramazsýnýz.
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• Kull. haklarý listesi ile tüm uygun kullanýcý haklarýný görüntüleyebilirs
Haklarý, örneðin, geçerlilik süresi dolmuþ haklarý, silebilirsiniz.

• Galeri siteleri; yeni görüntü ve ses indirmenize olanak tanýr. Grafik sit
veya Zil sesi siteleri .seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanýlabilen ta
yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsünde (b
imleri (bookmarks), sayfa 159) bulunan yer imlerinin (bookmark) liste
eriþmek için, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin. 

Ýstediðiniz sayfaya baðlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin.
Baðlantý baþarýsýz olursa, baðlantý ayarlarý etkin durumdaki bir servis
sayfaya eriþmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, Servisler menüs
girip, baþka bir servis ayarlarý grubunu etkin kýlýn, bkz: Bir servisle bað
kurma, sayfa 155. Sayfaya yeniden baðlanmayý deneyin.

Çeþitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þeb
operatörünüze ve/veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Yalnýzca güvend
kaynaklardan içerik indirin.

3. Ýstediðiniz klasörü açtýðýnýzda, klasörde yer alan dosyalarýn listesi görünt
Görüntüler, Video klipler, Grafikler, Zil sesleri ve Kayýtlar telefonun özgün
klasörleridir.

Seçenek tuþuna basýp, listeden istediðiniz seçeneði belirleyin. Bkz: Galer
dosyalar için seçenekler, sayfa 122.

4. Ýstediðiniz dosyayý açýn.
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Seçenek tuþuna basýp, listeden istediðiniz seçeneði belirleyin. Bkz: Galerideki 
dosyalar için seçenekler, sayfa 122.
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Galerideki dosyalar için seçenekler
Bu seçeneklerin bazýlarý galerideki dosyalar için kullanýlabilir.

• Seçili dosyayý açmak için Aç seçeneði.

• Seçili dosyayý silmek için, Sil seçeneði.

• Gönder seçeneði ile (veya  tuþuna basarak) seçili dosyayý, örneðin M
yoluyla gönderebilirsiniz.

• Dosyayý baþka bir klasöre taþýmak için Taþý seçeneði.

• Dosyaya yeni bir ad vermek için Yeni ad ver seçeneði.

• Duvar kaðýdý yap; seçili görüntüyü duvar kaðýdý olarak ayarlamak için kul

• Zil sesi yap; seçili dosyayý zil sesi olarak ayarlamak için kullanýlýr.

• Ayrýntýlar seçeneði ile dosya boyutu gibi dosyaya ait bilgileri görebilirsin

• Dosyalarý ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sýralamak için Sý
seçeneði.

• Tümünü sil; seçili klasördeki tüm dosyalarý silmek için kullanýlýr.

• Sýrayla göster; klasördeki dosyalarý sýrayla görüntülemek için kullanýlýr.

• Çal/Oynat; mesajýn içerdiði sesi dinlemek veya video ya da hareketli dosy
görüntülemek için kullanýlýr.

• Yakýnlaþ.; görüntü boyutunu büyütmek için kullanýlýr.
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• Sesi kapat (Sesi aç); video dosyasýnýn sesini kapatmak (açmak) için kullanýlýr.

• Kontrastý ayarla; görüntünün, videonun veya hareketli dosyalarýn kontrast 
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düzeyini ayarlamak için kullanýlýr.

• Görüntü düzenle; seçilen görüntü dosyasýný düzenlemek için kullanýlýr.

• Haklarý güncelle; seçili dosyanýn kullanma haklarýný güncellemek içindir.
seçenek yalnýzca dosya hak güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.

Telif hakký korumalarýnýn bazý görüntülerin, zil seslerinin ve diðer içeriklerin
kopyalanmasýna, deðiþtirilmesine, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel 
olabileceðini unutmayýn.

■ Medya (Menü 6)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Kamera
Not: Fotoðraf çekmeyle ilgili düzenlenen tüm yerel kanunlara uyun. Bu özel
yasadýþý amaçlar için kullanmayýn.

Telefonun entegre kamerasýyla fotoðraf çekebilir veya video klip kaydedebil
Kameranýn objektifi cep telefonunun arkasýndadýr ve telefon ekraný vizör iþl
yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoðraflar ve H.263 (SubQCIF) biçi
videolar çekebilirsiniz.
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Yeni bir fotoðraf çekmek için yeterli hafýza yoksa, eski fotoðraflarý veya galerideki 
diðer dosyalarý silerek hafýzada yer açmanýz gerekir. Kameranýn paylaþýlan hafýzayý 
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kullandýðýný unutmayýn, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19. 

Fotoðraf çekme
1. Menü tuþuna basýp Medya, Kamera ve Standart fotoðraf, Portre fotoðra

seçeneðini belirleyin; ortam fotoðraf çekilmesine olanak vermeyecek kad
loþsa, Gece modu seçeneðini iþaretleyebilirsiniz. Fotoðrafý rehberde kayýt
isme/telefon numarasýna eklemek isterseniz, Portre fotoðraf seçeneðini 
belirleyin.

Ýpucu: Kamera vizörünü standart fotoðraf görünümü ile hýzla açm
için bekleme modunda  düðmesine basýn. Kamera modunu, 
örneðin videoya, hýzlý bir þekilde deðiþtirmek için,  veya  tuþu
basýlý tutun.

2. Canlý görüntü ekranda görünür, ekraný vizör olarak kullanabilirsiniz.

3. Fotoðrafý çekmek için, Çek tuþuna basýn. Fotoðraf çekerken deklanþör se
duyulur. Cep telefonu, fotoðrafý Galeri menüsünün Görüntüler klasörüne
kaydeder. Kaydedilen fotoðraf ekranda gösterilir.

Fotoðrafa standart baþlýk atamak için, bkz: Kamera ayarlarý, Standart ba
sayfa 125.

4. Baþka bir fotoðraf çekmek için Geri seçeneðini belirleyin veya Seçenek t
basýp kaydedilen fotoðrafý silme veya yeni isim verme, multimedya mesa
olarak gönderme veya rehberde kayýtlý bir isme veya telefon numarasýna
ekleme ya da galeriye eriþme seçeneklerinden birini kullanýn.
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Ýpucu: Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayýcýyý bir defada tek bir 
fotoðraf için etkinleþtirebilirsiniz. Menü tuþuna basýp Medya, Kamera, 
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Zamanlayýcý ve Standart fotoðraf, Portre fotoðraf veya Gece modu 
seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Baþlat tuþuna basýn; zaman aþýmýnýn
ardýndan, kamera fotoðrafý çeker ve Galeri menüsüne kaydeder. 
Zamanlayýcý çalýþýrken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme
1. Menü tuþuna basýp Medya, Kamera ve Video seçeneklerini belirleyin.

2. Video klip kaydetmeye baþlamak için, Kaydet tuþuna basýn. Bir video klip
kaydedilirken, ekranýn üst kýsmýnda  göstergesi ve kalan kayýt süresi 
görünür.

Kaydý duraklatmak için, Duraklat tuþuna basýn ve kayda devam etmek iç
Devam tuþuna basýn.

3. Kayýt iþlemini durdurmak için Dur tuþuna basýn. Cep telefonu, kaydý Gale
menüsünün Video klipler klasörüne kaydeder. Seçenek tuþuna basýp, örn
kaydedilen bir video klibi silme veya yeniden adlandýrma, multimedya m
olarak gönderme veya galeriye eriþme seçeneklerinden birini seçebilirsin

Kamera ayarlarý
Menü tuþuna basýp Medya, Kamera ve Ayarlar seçeneklerini belirleyin.  Þun
seçin:

• Görüntü kaydedilirken fotoðraf dosyasýnýn sýkýþtýrýlma düzeyini belirleme
Görüntü kalitesi seçeneðini belirleyin. Yüksek, Normal veya Temel seçene
belirleyin. Yüksek en iyi görüntü kalitesini saðlamakla birlikte, hafýzada d
çok yer kaplar.
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• Video klip uzunluðu; kaydettiðiniz video kliplerin uzunluðunu seçmek için 
kullanýlýr. Bir video klibin maksimum uzunluðu 94 kB olabilir, bu da koþullara 
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baðlý olarak 10 veya 15 saniyeye eþdeðerdir.

• Deklanþör ve zamanlayýcý seslerini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamak için
Kamera sesleri seçeneðini belirleyin.

• Bir fotoðrafý kaydederken kullanýlacak baþlýðý tanýmlamak için Standart 
seçeneðini belirleyin. Otomatik’i seçerseniz, standart baþlýk kullanýlýr; 
Baþlýðým’ý seçerseniz, yeni bir baþlýk girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Radyo
Telefonunuzda radyo dinlemek için uyumlu kulaklýklý mikrofon setini telefon
kýsmýndaki kulaklýklý mikrofon seti baðlantý noktasýna baðlayýn. Kulaklýklý mi
seti kablosu radyo anteni iþlevini yerine getirdiðinden, serbest bir þekilde 
durmasýna özen gösterin.

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

1. Radyoyu açmak için, Menü tuþuna bastýktan sonra Medya veRadyo'yu se
Ekranda þunlar görüntülenir:

• Kanalý kaydettiyseniz, kanal konumu numarasý ve radyo kanalýnýn adý

• Radyo kanalýnýn frekansý.

2. Daha önce radyo kanallarý kaydettiyseniz, dinlemek istediðiniz kanala 
ilerleyebilir veya 1 - 9 arasýndaki karþýlýk gelen sayý tuþuna basarak radyo
seçebilirsiniz.
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Kulaklýklý mikrofon seti tuþuyla birlikte gelen uyumlu kulaklýklý mikrofon setini 
kullanýrken, kaydedilmiþ durumdaki istediðiniz radyo kanalýna gitmek için tuþa 
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basýn.

3. Radyo açýkken, radyoyu kapatmak için Seçenek tuþuna basýp Kapat seçe
belirleyin.

Ýpucu: Radyoyu hýzlý bir þekilde kapatmak için  tuþunu basý
tutun.

Radyo kanalý bulma
Radyo açýkken kanal arama iþlemini baþlatmak için  veya  tuþunu
tutun. Arama iþlemi bir kanal bulunduðunda durur. Kanalý kaydetmek için 
Seçenek tuþuna basýp Kanalý kaydet seçeneðini belirleyin. Kanal adýný yazýp
Tamam tuþuna basýn. Kanalý kaydetmek istediðiniz konumu seçin.

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

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

• Kapat, radyoyu kapatmanýzý saðlar.

• Kanalý kaydet, bulduðunuz radyo kanalýný kaydetmenizi saðlar. Yukarýda
Radyo kanalý bulma bölümüne bakýn. En fazla 20 radyo kanalý kaydedileb

• Oto. ayarlama. Yukarýya veya aþaðýya doðru kanal aramaya baþlamak içi
 veya  tuþlarýna kýsa süreli basýn. Kanal bulunduðunda, arama
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durur; Tamam tuþuna basýn. Kanalý kaydetmek için yukarýdaki Kanalý kaydet 
bölümüne bakýn.
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• Elle ayarlama. Kanal aramayý 0,1 MHz yukarýya ve aþaðýya ilerletmek için
veya  tuþlarýna kýsa süreli basýn, yukarýya veya aþaðýya doðru hýzlý b
þekilde kanal aramak içinse bu tuþlarý basýlý tutun. Kanalý kaydetmek için
Tamam tuþuna basýn ve yukarýdaki Kanalý kaydet bölümüne bakýn.

Ýpucu: Elle ayarlama seçeneðini hýzlý bir þekilde seçmek için Rady
menüsündeyken  tuþuna basýn.

• Frekans ayarý. Dinlemek istediðiniz radyo kanalýnýn frekansýný biliyorsaný
frekansý (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasýnda) yazýp Tamam tuþuna basýn. 
kaydetmek için yukarýdaki Kanalý kaydet bölümüne bakýn.

Ýpucu: Frekans ayarý seçeneðini hýzlý bir þekilde seçmek için Rady
menüsündeyken  tuþuna basýn.

• Kanalý sil. Kaydedilmiþ bir kanalý silmek için kanala ilerleyip Sil ve Tamam
tuþlarýna basýn.

• Yeni ad ver. Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip Tamam tuþuna basýn.

• Hoparlör (veya Kulaklýk), hoparlörden (veya kulaklýktan) radyo dinlemeni
saðlar. Kulaklýðý telefona baðlý býrakýn. Kulaklýklý mikrofon seti kablosu ra
anteni iþlevini yerine getirir.

• Mono çýkýþ veya Stereo çýkýþ, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi saðl

Radyo dinlerken gelen aramayý normal bir þekilde cevaplayabilir veya arama
yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatýlýr. Görüþmeniz sona erdiðinde, radyonu
otomatik olarak yeniden açýlýr.
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GPRS veya HSCSD baðlantýsý kullanan bir uygulama veri gönderip alýrken, radyoyla 
giriþim oluþabilir.
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Ses kayýt cihazý
Konuþma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayý bir dakika boyunca 
kaydedebilirsiniz. Örneðin, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon 
numarasýný not etmek için kullanabilirsiniz.

Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliði yasadýþý a
için kullanmayýn.

Kaydetme
1. Menü tuþuna basýp, Medya ve Ses kayýt cihazý'ný seçin.

2. Kayýt iþlemini baþlatmak için, Kaydet seçeneðini belirleyin. Kayýt iþlemin
arama sýrasýnda baþlatmak için, Seçenek tuþuna basýp, Kaydet seçeneðin
belirleyin. Bir aramayý kaydederken, konuþan taraflar yaklaþýk beþ saniye
hafif bir bip sesi duyar.

Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir þekilde kulaðýnýza yakýn
tutun.

3. Kayýt iþlemini durdurmak için, Dur tuþuna basýn. Kayýt, Galeri menüsünü
Kayýtlar klasörüne kaydedilir.

4. En son kaydý dinlemek için, Son kaydý çal seçeneðini belirleyin.

Kaydý multimedya mesajý olarak göndermek için, Gönder seçeneðini beli
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Kayýt listesi
Menü tuþuna basýp Medya, Ses kayýt cihazý ve Kayýt listesi seçeneklerini belirleyin. 
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Galeri altýndaki klasörlerin listesi gösterilmiþtir. Kayýtlar klasörünü açýp Seç
tuþuna bastýðýnýzda Galeri içinde bulunan dosyalar için bazý seçenekleri 
belirleyebilirsiniz. Bkz: Galeri (Menü 5), adým 4, sayfa 120.

■ Ajanda (Menü 7)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Çalar saat
Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanýr. Çalar saat, bataryad
yeterli güç olmasý durumunda, telefon kapatýldýðýnda dahi çalýþýr.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Çalar saat seçeneðini belirleyin.

• Alarm saati seçeneðini belirleyip, alarmýn çalmasýný istediðiniz saati girin
Tamam tuþuna basýn.

Alarm saatini deðiþtirmek için Açýk seçeneðini belirleyin.

• Alarm zil sesi seçeneðini belirleyin ve standart alarm zil sesini seçin; alar
sesini, zil sesi listesinden veya Galeriden seçerek ya da bir radyo kanalýna
ayarlayarak alarm zil sesinizi kiþiselleþtirebilirsiniz.
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Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklýklý mikrofon setini telefona 
baðlamanýz gerekir. Telefon, en son dinlenen kanalý hoparlör aracýlýðýyla alarm 
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zil sesi olarak kullanýr. Kulaklýklý mikrofon seti çýkarýlýrsa, radyo yerine sta
alarm zil sesi kullanýlacaktýr.

Alarm saati geldiðinde
Telefon uyarý sesi çalarken, ekranda Saat çalýyor!  mesajý ve geçerli saat 
görüntülenir.

Alarmý durdurmak için Dur tuþuna basýn. Alarmýn bir dakika süreyle çalmasý
verirseniz veya Ertele tuþuna basarsanýz, alarm yaklaþýk on dakika için duru
sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiðinde telefonunuz kapalý durumdaysa, telefon kendi kend
açýlýr ve alarm çalmaya baþlar. Dur tuþuna basarsanýz, telefonu açmak isteyip istemed
sorulur, Telefon açýlsýn mý? Telefonu kapatmak için Hayýr, açmak için Evet tuþuna bas

Not: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye nede
olabileceði durumlarda Evet tuþuna basmayýn.

Takvim
Takvim, hatýrlamanýz gerekenleri, yapmanýz gereken telefon görüþmelerini, 
toplantýlarý ve doðum günlerini izlemenizi saðlar.

Takvim, paylaþýlan hafýzayý kullanýr; bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Takvim seçeneðini belirleyin. 

Ýpucu: Takvim menüsünü hýzlý bir þekilde açmak için bekleme 
modundayken  tuþuna basýn.
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Ýstediðiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün not 
içeriyorsa, kalýn olarak görüntülenir. Günün notlarýný görmek için Seçenek tuþuna 
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basýp Günlük notlar seçeneðini belirleyin. Bir haftayý görüntülemek için, Haf
görünümü seçeneðini belirleyin.

• Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediðiniz nota ilerleyin, 
Seçenek tuþuna basýp Göster seçeneðini belirleyin. Not ekraný, seçili not
ayrýntýlarýný görüntülemenizi saðlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

• Örneðin, not yazma veya kýzýlötesi baðlantý yoluyla not gönderme ya da 
bir uyumlu telefonun takvimine doðrudan not ya da metin mesajý gönde
gibi seçenekler de mevcuttur.

Notu silme, düzenleme, taþýma, yineleme ve baþka bir güne kopyalama 
seçenekleri vardýr.

Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanýn ilk gününü ayarlama
saðlayan Ayarlar seçeneði. Otomatik sil seçeneðinde, telefonu belirli bir 
sürenin ardýndan eski notlarý otomatik olarak silecek þekilde ayarlayabili
Bununla birlikte, doðum günü notlarý gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluþturma
Harf ve sayý yazmak için, bkz: Metin yazma sayfa 39.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Takvim seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz tarih
ilerleyip, Seçenek tuþuna basýn ve Not yaz'ý seçin. Aþaðýdaki not türlerinden
seçin:

•  Toplantý - Notu girin (veya Seçenek tuþuna basýp rehberde ismi bulu
Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Toplantýnýn konum
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yazýp, Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet'i seçin. Önce baþlangýç saatini girip 
Tamam tuþuna, sonra da bitiþ saatini girip Tamam tuþuna basýn. Not için alarm 
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ayarlamak üzere Sesli veya Sessiz (alarm sesi yok) seçeneðini belirleyip a
saatini ayarlayýn.

•  Arama - Telefon numarasýný girin, Seçenek tuþuna basýp Kaydet seçe
belirleyin. Ýsmi girin, Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirley
(Telefon numarasýný tuþlamak yerine, rehberden isim ve adres bulmak içi
Seçenek tuþuna basýn.) Daha sonra arama saatini yazýp, Tamam tuþuna 
Not için alarm ayarlamak üzere Sesli veya Sessiz (alarm sesi yok) seçeneð
belirleyip alarm saatini ayarlayýn.

•  Doðumgünü - Kiþi ismini girin (veya Seçenek tuþuna basýn ve rehber
bulun), Seçenek tuþuna basýp Kaydet’i seçin. Daha sonra doðum yýlýný ya
Tamam tuþuna basýn. Not için alarm ayarlamak üzere Sesli veya Sessiz (a
sesi yok) seçeneðini belirleyip alarm saatini ayarlayýn. 

•  Not - Notu yazýp Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyi
için bitiþ günü girin ve Tamam tuþuna basýn. Not için alarm ayarlamak ü
Sesli veya Sessiz (alarm sesi yok) seçeneðini belirleyip alarm saatini ayar

•  Hatýrlatýcý - Hatýrlatýcý notunuzu yazýn, Seçenek tuþuna basýn ve Kay
seçeneðini belirleyin. Not için alarm ayarlamak üzere Alarm açýk seçeneð
belirleyin ve alarm saatini ayarlayýn.

Alarmý ayarladýktan sonra, notlara baktýðýnýzda  göstergesi görüntülenir.
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Telefon bir not uyarýsý verdiðinde
Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  
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tuþuna basarak görüntülenen numarayý arayabilirsiniz.

• Nota bakmadan alarmý durdurmak için, Çýk tuþuna basýn.

• Alarmý durdurup nota bakmak için, Göster tuþuna basýn. Ertele tuþuna 
bastýðýnýzda telefon 10 dakika sonra bekleme moduna döner.

Yapýlacaklar
Yapmak zorunda olduðunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notun
öncelik düzeyini seçin ve tamamladýðýnýzda yapýldý olarak iþaretleyin. Notla
önceliðine ve tarihine göre sýralayabilirsiniz.

Yapýlacaklar listesi, paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Yapýlacaklar seçeneðini belirlediðinizde not l
görünür. Seçenek tuþuna basýn veya istediðiniz nota ilerleyip, ardýndan da 
Seçenek tuþuna basýn.

• Yeni bir not eklemek için Ekle’yi seçin. Notun konusunu girin. Not için 
girilebilecek maksimum karakter sayýsýna ulaþtýðýnýzda baþka karakter 
giremezsiniz. Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Yük
Orta veya Düþük arasýndan notun önceliðini seçin. Telefon, not için son 
geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek þekilde ayarlar. Son
deðiþtirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneðini belirleyin.

Sözlük, bkz: Akýllý metin giriþini açma veya kapatma sayfa 39.
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• Örneðin, seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapýldý olarak iþaretlenen 
notlarýn tümünü silebilirsiniz. Notlarý önceliðe veya son tarihe göre 
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sýralayabilir, baþka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu ola
kaydedebilir veya takvime eriþebilirsiniz.

Notu görüntülerken ayný zamanda seçili notu düzenleme seçeneðini 
belirleyebilir, notun son tarihini veya önceliðini düzenleyebilir ya da notu
yapýldý olarak iþaretleyebilirsiniz.

Notlar
Not yazmak ve uyumlu cihazlara kýzýlötesi, SMS veya MMS yoluyla not gönd
için Notlar uygulamasýný kullanabilirsiniz.

Notlar uygulamasý paylaþýlan hafýzayý kullanýr; bkz. Paylaþýlan hafýza, sayfa

1. Notlar uygulamasýna eriþmek için,Menü tuþuna basýp Ajanda ve Notlar 
seçeneðini belirleyin. Telefon, not yazmaya baþladýðýnýzda ayarlý deðiller
tarih ve saati ayarlamanýzý isteyecektir.

2. Seçenek tuþuna basýp Not yaz seçeneðini belirleyin, bkz: Metin yazma 
sayfa 39. 

3. Notu girin ve Kaydet seçeneðini belirleyin.

Geçerli saat ve tarihi nota ekleyebilirsiniz. Bunlarý nota eklemek için yete
boþluk yoksa, telefon uygun sayýda karakteri nottan silmenizi isteyecekti

Ayrýca notu kýzýlötesi, MMS veya kýsa mesaj (SMS) olarak uyumlu bir cih
gönderebilirsiniz. Notunuz kýsa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uz
telefon notun uygun sayýda karakterini silmenizi isteyecektir.
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Görüntüleme, silme ve düzeltme diðer not seçenekleri arasýndadýr. Bir notu 
düzeltirken, deðiþiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çýkabilirsiniz.
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■ Oyunlar (Menü 8)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Oyun baþlatma
1. Menü tuþuna basýp Oyunlar ve Oyun seç seçeneðini belirleyin.

2. Bir oyun veya oyun grubuna (adý oyuna baðlýdýr) ilerleyin.

3. Seçenek tuþuna basýp Aç seçeneðini belirleyin veya  tuþuna basýn. 
oyun seçildiðinde, oyun baþlatýlýr.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunlarýn listesi görüntülenir. Tek bir 
baþlatmak için Seçenek tuþuna basýp Aç seçeneðini belirleyin veya 
tuþuna basýn.

Bazý oyunlarýn çalýþtýrýlmasýnýn, cep telefonunun bataryasýný daha çabuk 
bitirebileceðini (telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebileceðini) unutm

Oyun veya oyun grubuna ait diðer seçenekler
Oyun seçenekleri için, bkz: Uygulama veya uygulama grubuna ait diðer 
seçenekler:, sayfa 139.
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Oyun siteleri
Menü tuþuna basýp Oyunlar ve Oyun siteleri seçeneðini belirleyin. Kullanýlabilen 
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yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsünde (bkz:Yer
(bookmarks), sayfa 159) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine eriþme
Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin.

Ýstediðiniz sayfaya baðlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Baðlan
baþarýsýz olursa, baðlantý ayarlarý etkin durumdaki bir servisten sayfaya eriþm
mümkün olmayabilir. Bu durumda, Servisler menüsüne girip, baþka bir servi
ayarlarý grubunu etkin kýlýn, bkz: Bir servisle baðlantý kurma, sayfa 155. Say
yeniden baðlanmayý deneyin.

Çeþitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þebeke 
operatörünüze ve/veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Daha fazla oyun indirmek için, ayrýca bkz: Uygulama indirme, sayfa 139.

Bir oyun indirilirken, Oyunlar menüsü yerine Uygulamalar menüsüne 
kaydedilebileceðini unutmayýn.

Oyunlar için hafýza durumu
Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanýlabilecek hafýza boyutunu 
görüntülemek için Menü tuþuna basýp, Oyunlar ve Hafýza seçeneðini belirle
Ayrýca bkz: Uygulamalar için hafýza durumu sayfa 141.

Oyunlar, paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.
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Oyun ayarlarý
Oyun için ses, ýþýk ve titreþim ayarlamak üzere Menü tuþuna basýp Oyunlar ve 
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Ayarlar'ý seçin.

■ Uygulamalar (Menü 9)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Uygulama baþlatma
1. Menü tuþuna basýp Uygulamalar ve Uygulama seç seçeneðini belirleyin

2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna (adý uygulamaya göre deðiþir) 
ilerleyin.

3. Seçenek tuþuna basýp Aç seçeneðini belirleyin veya  tuþuna basýn. 
uygulama seçildiðinde, uygulama baþlatýlýr.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamalarýn listesi görüntülen
bir uygulamayý baþlatmak için Seçenek tuþuna basýp Aç seçeneðini belir
veya  tuþuna basýn.

Bazý uygulamalarýn çalýþtýrýlmasýnýn, cep telefonunun pilini daha çabuk 
bitirebileceðini (telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebileceðini) unutm
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Uygulama veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler:
• Sil, telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenizi saðlar.
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Önceden yüklenmiþ bir uygulamayý veya uygulama grubunu telefonunuz
silerseniz, bunu www.softwaremarket.nokia.com/ adresindeki Nokia Sof
Market'tan tekrar indirebileceðinizi unutmayýn.

• Web eriþimi, uygulamanýn þebekeye eriþimini kýsýtlamanýzý saðlar. Önce s
seçeneðini belirlediðinizde, telefon þebeke eriþimi için izin ister; Ýzin var þ
eriþimine izin verirken, Ýzin yok eriþime izin vermez.

• Sürüm güncelle; uygulamanýn servisler üzerinden indirilebilen yeni bir 
sürümünün olup olmadýðýný denetlemenizi saðlar.

• Web sayfasý, bir Ýnternet sayfasýndan uygulama hakkýnda ek bilgi veya ve
almanýzý saðlar. Bu özelliðin þebeke tarafýndan desteklenmesi gerekir. Ya
uygulamayla birlikte Ýnternet adresi verildiyse görüntülenir.

• Bununla baðlan; özel servis ayarlarý gerektiren bazý uygulamalarda 
kullanýlabilir. Telefonunuz tarayýcýnýn servis ayarlarýný standart ayarlar o
kullanacak þekilde ayarlanmýþtýr.

• Bilgiler, uygulama hakkýnda ek bilgi saðlar.

Uygulama indirme
Telefonunuz J2METM Java uygulamalarýný desteklemektedir. Uygulamayý 
indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasýna dikkat edin. Yeni Java 
uygulamalarýný farklý yöntemlerle indirebilirsiniz:
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• Menü tuþuna basýp Uygulamalar ve Uygulama siteleri seçeneðini 
belirlediðinizde var olan yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. 
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Servisler menüsünde (bkz:Yer imleri (bookmarks), sayfa 159) bulunan ye
imlerinin (bookmarks) listesine eriþmek için, Diðer yer imleri seçeneðini 
belirleyin.

Ýstediðiniz sayfaya baðlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Ba
baþarýsýz olursa, baðlantý ayarlarý etkin durumdaki bir servisten sayfaya 
eriþmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, Servisler menüsüne girip, b
bir servis ayarlarý grubunu etkin kýlýn, bkz: Bir servisle baðlantý kurma, 
sayfa 155. Sayfaya yeniden baðlanmayý deneyin.

Çeþitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þebeke
operatörünüze ve/veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Menü tuþuna basýp Servisler ve Ýndirilenler seçeneklerini belirleyin. Uygu
uygulama veya oyunu indirmeyi seçin. Bkz: Ýndirme, sayfa 160.

• Oyun indirme iþlevlerini kullanýn, bkz: Oyun siteleri, sayfa 137.

• Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite’te bulunan Nokia Uygula
yükleyicisini kullanýn.

Nokia'nýn, kendisine ait olmayan sitelerden indirilen uygulamalar için garan
vermediðini unutmayýn. Bu sitelerden Java uygulamasý indirmeyi seçerseniz
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacaðýnýz önlemleri alman
gerekir.

Uygulama indirildiðinde, bunun Uygulamalar menüsünün yerine Oyunlar 
menüsüne kaydedilebileceðini unutmayýn.
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Uygulamalar için hafýza durumu
Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanýlabilecek hafýza boyutunu 
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görüntülemek için Menü tuþuna basýp, Uygulamalar ve Hafýza seçeneðini 
belirleyin. 

Uygulamalar, paylaþýlan hafýzayý kullanýr; bkz: Paylaþýlan hafýza, sayfa 19.

■ Ekstra (Menü 10)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Hesap makinesi
Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çýkarma, çarpma, bölme iþlemler
yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüþtürür.

Hesap makinesi, sýnýrlý hesaplama yeteneðine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölm
iþlemlerinde yuvarlama hatalarý meydana gelebilir.

1. Menü tuþuna basýp Ekstra ve Hesaplamalar seçeneðini belirleyin.

2. Ekranda ’0’ görüntülendiðinde, hesaplamada kullanýlacak ilk sayýyý girip,
ondalýk kesir noktasý için  tuþuna basýn.

3. Seçenek tuþuna basýp, Topla, Çýkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök veya Ý
deðiþtir'i seçin.
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Ýpucu: Alternatif olarak,  tuþuna toplamak için bir kez, çýkarmak 
için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basýn.

arý 

.

. 
iþareti 
 bir 

enek 

a 

 saat 

tmak 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Ýkinci sayýyý girin.

5. Toplam için, Seçenek tuþuna basýp, Eþittir'i seçin. 3 – 5 arasýndaki adýml
gerektiði kadar yineleyin.

6. Yeni bir hesaplamaya baþlamak için, önce Sil tuþuna basýn ve basýlý tutun

Para birimi dönüþtürme
1. Menü tuþuna basýp Ekstra ve Hesaplamalar seçeneðini belirleyin.

2. Döviz kurunu kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, Döviz kuru'nu seçin
Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuþlayýn, ondalýk 
için  tuþuna basýp, Tamam tuþuna basýn. Döviz kuru, siz bunu baþka
döviz kuruyla deðiþtirene kadar hafýzada tutulur.

3. Kur dönüþtürme iþlemini yapmak için dönüþtürülecek tutarý yazýn ve Seç
tuþuna basýp Kendi parana veya Dövize seçeneðini belirleyin.

Ýpucu: Kur dönüþtürme iþlemi, bekleme modunda da yapýlabilir. 
Dönüþtürülecek tutarý girin, Seçenek tuþuna basýp, Kendi parana vey
Dövize seçeneðini belirleyin.

Geri sayým sayacý
Menü tuþuna basýp Ekstra ve Geri sayým sayacý seçeneðini belirleyin. Süreyi
ve dakika olarak girin ve Tamam tuþuna basýn. Ýstiyorsanýz, süre sonunda 
görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazýn ve geri sayým sayacýný baþla
için Tamam tuþuna basýn.
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• Geri sayým süresini deðiþtirmek için Süreyi deðiþtir, sayacý durdurmak için 
Sayacý durdur seçeneðini belirleyin.
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Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarý verir ve 
ayarlanmýþsa yanýp sönen not metnini veya Geri sayým süresi bitti metnini 
görüntüler. Uyarý tonunu herhangi bir tuþa basarak durdurabilirsiniz. Herha
tuþa basýlmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmý durdu
not metnini silmek için Tamam tuþuna basýn.

Kronometre
Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanlarý ve tur zamanlarý 
tutabilirsiniz. Zaman tutma iþlemi sýrasýnda, telefonun diðer iþlevlerini 
kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için 
tuþuna basýn.

Kronometre kullanýmý bataryayý tüketir ve telefonun çalýþma süresini kýsaltýr. Telefon
baþka iþlemler yaparken, bu iþlevin arka planda çalýþmadýðýndan emin olun.

Süre ölçümü ve ara derece
1. Menü tuþuna basýp Ekstra, Kronometre ve Ara derece seçeneðini belirley

Zaman tutma ayarýnýn arka planda çalýþmasýný isterseniz Devam seçeneð
belirleyebilirsiniz.

2. Zaman ölçümünü baþlatmak için, Baþlat tuþuna basýn. Bir ara derece ölç
için Ara der. tuþuna basýn. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan süren
altýnda listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.

3. Zaman ölçümünü durdurmak için, Dur tuþuna basýn.
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4. Seçenek tuþuna basýp zaman ölçümünü yeniden baþlatmak için Baþlat'ý seçin. 
Yeni süre önceki süreye eklenir.
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Süreyi kaydetmek için, Kaydet'i seçin. Ölçülen süre için bir isim girip Tam
tuþuna basýn. Ýsim girilmezse, baþlýk olarak toplam süre kullanýlýr.

Süreyi kaydetmeden sýfýrlamak için Sýfýrla'yý seçin.

Tur zamanlarý
Menü tuþuna basýp Ekstra, Kronometre ve Tur zamaný seçeneðini belirleyin.
Zaman ölçümünü baþlatmak için Baþlat tuþuna, tur zamanýný ölçmek için, T
tuþuna basýn. Tur zamanýný durdurmak için, Dur tuþuna basýn. Tur sürelerini
kaydetmek veya sýfýrlamak için Seçenek tuþuna basýn. Bkz: Süre ölçümü ve 
derece, sayfa 143.

Süreleri görüntüleme ve silme
Menü tuþuna basýp Ekstra ve Kronometre seçeneðini belirleyin.

Kronometre sýfýrlanmamýþsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için Sonu 
seçeneðini belirleyebilirsiniz. Zamanlara bak seçeneðini belirlediðinizde, isim
listesi veya süre gruplarýnýn son süreleri görüntülenir; görüntülemek istedið
süre grubunu seçin. 

Kaydedilen süreleri silmek için Zamanlarý sil seçeneðini belirleyin. Tümünü s
seçeneðini belirleyip Tamam tuþuna basýn veya Sýrayla’yý seçip silmek istedi
zamana ilerleyin; Sil ve Tamam tuþlarýna basýn.
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M-cüzdan
M-cüzdan içine kredi kart numaralarýnýz ve adresleriniz gibi kiþisel bilgilerinizi 
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kaydedebilirsiniz. M-cüzdan içine kaydedilen veriler, örneðin satýn alma iþle
sýrasýndaki gibi otomatik olarak veri doldurulan alanlarda gezinirken kolaylý
alýnabilir. Ayrýca kullanýcý adý ve þifre isteyen mobil servislere eriþim kodlarýn
kaydedebilirsiniz. 

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak eriþtiðinizde tanýmlayabilec
bir M-cüzdan kodu ile korunur. M-cüzdan kodu oluþturun: seçeneðinde kod
onaylamak için Tamam tuþuna basýn. M-cüzdan kodunu doðrula: seçeneðin
kodu tekrar girip Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: M-cüzdan kodu (4 - 10 
basamaklý) sayfa 17.

M-cüzdanýn tüm içeriðini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda 
*#7370925538# (harflerle *# res wallet # ) yazýn. Cep telefonunun güvenlik
da gerekir, bkz: Giriþ kodlarý sayfa 16

Ýçeriði M-cüzdan menüsüne eklemek ve düzeltmek için M-cüzdan menüsün
eriþin. M-cüzdan içeriðini bir mobil serviste kullanmak için, tarayýcýdan 
M-cüzdana eriþin, bkz: Servisler (Menü 11) sayfa 153.

M-cüzdan menüsüne eriþim
M-cüzdan menüsüne eriþmek için Menü tuþuna basýn, Ekstra ve M-cüzdan 
seçeneðini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip Tamam tuþuna basýn, bkz: 
M-cüzdan ayarlarý, sayfa 148.  Þunlarý seçin:

• M-cüzdan profil.; örneðin farklý servisler için kart bileþimleri oluþturmak
kullanýlýr. Servis çok çeþitli veri öðelerinin doldurulmasýný istediðinde M-
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cüzdan tercihi kullanýþlýdýr. Her seferinde farklý kartlar seçmek yerine uygun M-
cüzdan tercihini seçebilirsiniz.

lik 
bi kart 

sýp, 

iþisel 

in 

 

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

• Kartlar; kiþisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanýlýr. Ödeme kartý, üye
kartý bilgilerini kaydedebilir ve farklý servisler için kullanýcý adý ve þifre gi
bilgilerine ve ayrýca adres ve kullanýcý verilerine eriþebilirsiniz Bkz: Kart 
bilgilerini kaydetme, sayfa 146.

• Biletler; mobil servis üzerinden satýn aldýðýnýz e-biletlerin bildirimlerini 
kaydetmek için kullanýlýr. Biletleri görüntülemek için, Seçenek tuþuna ba
Göster seçeneðini belirleyin.

• Makbuzlar; mobil alýþ veriþ makbuzlarýný kaydetmek için kullanýlýr.

• Kiþisel notlar; M-cüzdan PIN kodu ile korunmasýný istediðiniz her türlü k
bilgiyi kaydetmek için kullanýlýr. Bkz: Kiþisel notlar, sayfa 147.

• Ayarlar için, bkz: M-cüzdan ayarlarý sayfa 148.

Kart bilgilerini kaydetme
1. M-cüzdana eriþip Kartlar seçeneðini belirleyin.

2. Bilgilerini kaydetmek istediðiniz kart türünü seçin:

• Ödeme kartý; kredi kartlarý ve borç kartlarý için kullanýlýr.

• Firma kartý; üyelik kartlarý için kullanýlabilir.

• Eriþim kartý; çevrimiçi servislerdeki kiþisel kullanýcý adlarý ve þifreler iç
kullanýlabilir.

• Adres kartlarý; çevrimiçi servislerde özelleþtirilmiþ kiþisel tercihler için
kullanýlýr.
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• Kullanýcý bilgi kartý; teslimat ve fatura adresi gibi kartvizit bilgileri için 
kullanýlýr.
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3. Seçenek tuþuna basýp Yeni ekle seçeneðini belirleyin.

4. Bilgi alanlarýný doldurun ve Bitti tuþuna basýn.

Servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuz
þebeke mesajý olarak da alabilirsiniz. Kartýn ait olduðu kategori size bildirilir
Alýnan kartý kaydetme veya silme. Kaydedilen kartý görüntüleyebilir ve yenid
adlandýrabilirsiniz ancak üzerinde deðiþiklik yapamazsýnýz. Kart bilgilerinin þ
mesajý olarak alýnýp alýnamayacaðý bilgisi için kartý veren þirkete veya servis
saðlayýcýnýza baþvurun. 

Kiþisel notlar
Hesap numaralarý, þifreler, kodlar ve notlar gibi kiþisel notlarýnýzý kaydedebil

M-cüzdana eriþip Kiþisel notlar seçeneðini belirleyin. Seçenek tuþuna 
bastýðýnýzda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notla
veya tarihe göre sýralayabilir ya da silebilirsiniz. Bir notu görüntülerken, seçi
düzeltebilir veya silebilir. Metin gönder seçeneði notu kýsa mesaj olarak 
kopyalamak için ve Takvim'e kopyala seçeneði notu takvime kopyalamak içi
kullanýlýr. Ayrýntýyý kullan; nottaki sayýlarý, e-posta adreslerini ve web adresl
ayýklamak için kullanýlýr. 

M-cüzdan tercihi oluþturma
Kiþisel kart bilgilerinizi kaydettiðinizde, bunlarý bir M-cüzdan tercihi içinde 
birleþtirebilirsiniz. Tercihi tarama sýrasýnda farklý kartlardan M-cüzdan veril
almak için kullanabilirsiniz.



148

1. M-cüzdana eriþip M-cüzdan profil. seçeneðini belirleyin.

2. Seçenek tuþuna basýp Yeni ekle seçeneðini belirleyin. Yeni bir M-cüzdan tercihi 
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açýlýr.

3. Aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Bitti tuþuna basýn. Bazý alanlar M-cüzdan
içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan tercihi oluþturmadan önce bu
verileri kaydetmeniz gerekir.

• M-cüzdan profil ismi: tercih için bir ad seçin.

• Þimdi ödeme kartýný seçin - ödeme kartý listesinden bir kart seçin.

• Þimdi firma kartýný seçin - üyelik kartý listesinden bir kart seçin.

• Þimdi eriþim kartýný seçin - eriþim kartý listesinden bir kart seçin.

• Þimdi kullanýcý bilgi kartýný seçin - kullanýcý veri kartý listesinden bir k
seçin.

• Þimdi fatura adresini seçin - faturalama adresi listesinden bir adres s

• Þimdi gönderim adresini seçin - nakliye adresi listesinden bir adres se

• Þimdi makbuz iletim adresini seçin - adres kartý listesinden bir adres s

• Þimdi makbuz iletim yöntemini seçin - makbuzu almak istediðiniz yol
seçin, Makbuz telefon numarasýna veya Makbuz e-posta adresine.

M-cüzdan ayarlarý
M-cüzdana eriþip Ayarlar seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin:

• M-cüzdan kodunu deðiþtirmek için Kodu deðiþtir seçeneðini belirleyin.

• Telefon kimliði; RFID kodunu ayarlamak için kullanýlýr.
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Satýn alma iþlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kurallarý
• Alýþ veriþinizi yapmak için, M-cüzdaný destekleyen istediðiniz servise eriþin. 
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Servisin özelliklrinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Com
Modeling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: Bir servisle baðlantý kurm
sayfa 155.

Almak istediðiniz ürünü seçin ve satýn almadan önce sunulan tüm bilgile
dikkatle okuyun.

Not: Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, sat
almadan önce metni kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin

• Almak istediðiniz öðeleri ödemek için telefon M-cüzdan kullanmak istey
istemediðinizi sorar. Telefon ayrýca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.

• Ödeme kartlarý listesinden ödeme yapmak istediðiniz kartý seçin. Servis 
saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz verilerin Elektronik Ticaret Modelleme Dili 
özelliklerini desteklemesi durumunda telefon otomatik olarak kredi kart 
bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan tercihini doldurur.

• Satýn alma iþlemini onayladýðýnýzda bilgiler gönderilir.

• Satýn almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.

• M-cüzdan’ý kapatmak için, M-cüzdaný kapat seçeneðini belirleyin. M-cü
5 dakika süreyle kullanmadýðýnýz takdirde otomatik olarak kapanýr.

Not: Þifre gerektiren gizli bilgilere eriþtiyseniz ya da eriþmeye çalýþtýysanýz 
(örneðin, banka hesabýnýz), her kullanýmdan sonra telefonunuzun önbelleðin
boþaltýn.

Önbelleði boþaltmak için, bkz: Önbellek, sayfa 161.
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Senkronizasyon
Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir Ýnternet sunucusuna 
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veya uyumlu bir PC’ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir Ýntern
sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan baþlatara
telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzak sunucuya senkronize etme bir þ
servisidir. Senkronizasyonu bilgisayarýnýzdan baþlatarak, telefonun rehberin
ve ajandanýzda bulunan verileri uyumlu bilgisayarýnýzdaki verilerle ayný olac
þekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartýnýzdaki rehber verileri senkronize 
edilmeyecektir.

Senkronizasyon sýrasýnda gelen bir aramayý cevaplamanýn, senkronizasyon 
iþlemini sona erdireceðini ve iþlemi yeniden baþlatmanýz gerekeceðini unutm

Telefonunuzdan senkronize etme
Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aþaðýdakileri gerçekleþtirmeniz
gerekebilir:

• Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliðin ve senkronizasyo
servisi ayarlarýnýn desteklenip desteklenmediðini öðrenmek için þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan senkronizasyon aya
almak için bkz: Senkronizasyon ayarlarý sayfa 151.

• Senkronizasyon için gereken ayarlarý yapýn. Bkz: Telefonu bir servis için 
ayarlama, sayfa 154.
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Senkronizasyonu cep telefonunuzdan baþlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken baðlantý ayarlarýný etkinleþtirin. Bkz: Telefonu bir 
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servis için ayarlama, sayfa 154.

2. Menü tuþuna basýp Ekstra, Senkronize et ve Ayarlar ve Etkin internet sen
ayarlarý .seçeneðini belirleyin. Etkinleþtirmek istediðiniz gruba ilerleyip E
kýl tuþuna basýn. Senkronize edilecek verileri iþaretleyin. Bkz: Senkroniza
ayarlarý, Senkronize edilecek veriler, sayfa 151.

3. Menü tuþuna basýp Ekstra, Senkronize et ve Senkronize et seçeneðini bel

4. Etkin grubun iþaretlenen verileri, onay alýndýktan sonra senkronize edilir

Rehberin veya ajandanýn dolu olmasý durumunda, ilk kez senkronize etm
iþlemini yapmanýn veya kesintiye uðramýþ bir senkronizasyondan sonra i
devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceðini unutmayýn.

Senkronizasyon ayarlarý
Senkronizasyon ayarlarýný þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýzdan þ
mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý þebeke mesajý olarak almak için, bkz: Þeb
ayarlarý servisi, sayfa 34.

Ayarlarý el ile girme

1. Menü tuþuna basýp Ekstra, Senkronize et ve Ayarlar seçeneðini belirleyin

2. Etkin internet senkron. ayarlarý seçeneðini belirleyin.

3. Etkinleþtirmek istediðiniz gruba ilerleyip Etkin kýl tuþuna basýn.

Senkronizasyon ayarlarýný kaydetmek istediðiniz grubu etkinleþtirmeniz 
gerekir. Grup, bir servisle baðlantý kurmak için gereken ayarlardan oluþur
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4. Etkin intern. senk. ayarlarýný düzenle seçeneðini belirleyin. Her ayarý tek tek 
seçip gerekli tüm ayarlarý girin.
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• Ayalarýn adý: Grubun ismini girin ve Tamam tuþuna basýn.

• Senkronize edilecek veriler. Senkronize etmek istediðiniz verileri iþare
Rehber ve/veya Takvim seçeneðini belirleyip Bitti tuþuna basýn.

• Veri tabaný adresleri. Düzenlenecek Rehber veri tabaný ve/veya Takvim
tabaný seçeneðini belirleyin. Kanal adýný yazýp Tamam tuþuna basýn.

• Kullanýcý adý. Kullanýcý adýný tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn.

• Þifre. Þifreyi girin ve Tamam tuþuna basýn.

• Senkronizasyon sunucusu. Sunucunun adýný yazýp Tamam tuþuna bas

• Baðlantý ayarlarý; senkronizasyon için gerekli baðlantý ayarlarýný 
tanýmlamak için kullanýlýr. Bkz: Servis ayarlarýný el ile girme, sayfa 15

Ayarlarýn her birini sýrayla seçip, gerekli tüm ayarlarý girin. Ayarlar içi
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sunucu uyarýlý senkronizasyon ayarlarý için PC senkronizasyon ayarlarý 
seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin:

• Kullanýcý adý. Kullanýcý adýný tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn.

• Þifre. Þifreyi girin ve Tamam tuþuna basýn.

PC’nizden senkronize etme
Rehberi ve ajandayý bilgisayarýnýzdan senkronize etmek için kýzýlötesi baðla
veya veri kablosu kullanýn. Ayrýca telefonunuzun PC Suite yazýlýmý bilgisayar
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yüklü olmalýdýr. PC Suite yazýlýmýný kullanarak senkronizasyonu bilgisayarýnýzdan 
baþlatýn.
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■ Servisler (Menü 11)

Not: Bu iþlevi kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. 
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ve tehlikeye neden olab
durumlarda telefonu açmayýn.

Telefonunuzun çok modlu tarayýcýsýndan çeþitli servislere eriþebilirsiniz. Hav
raporlarý, haberler veya uçuþ tarifeleri ve finansal bilgiler bu servislere örnek
olarak verilebilir.

Servislerinden yararlanmak istediðiniz þebeke operatörünüzden veya servis 
saðlayýcýnýzdan, kullanýlabilen servisler, ücretler ve fiyat listesi hakkýnda bilg
Ayrýca servis saðlayýcýnýz, servislerinin kullanýmýna ait talimatlarý da verecek

Telefonunuzun çok modlu tarayýcýsýyla, sayfalarýnda WML - Kablosuz 
Biçimlendirme Dili’ni (Wireless Mark-up Language) veya HTML - Geniþletile
Köprü Metni Biçimlendirme Dili’ni (Extensible HyperText Mark-up Language
kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekraný ve hafýza kapas
bilgisayardakinden çok daha küçük olduðundan, Ýnternet içeriði telefon ekra
farklý görüntülenir. Ýnternet sayfalarýnýn tüm ayrýntýlarýný 
görüntüleyemeyeceðinizi unutmayýn. 
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Servislere eriþim ve kullanýma iliþkin temel adýmlar
1. Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için gereken servis ayarlarýný kaydedin. 
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Bkz: sayfa 154.

2. Belirtilen servisle baðlantý kurun. Bkz: sayfa 155.

3. Servis’in sayfalarýnda gezinmeye baþlayýn. Bkz: sayfa 156.

4. Taramayý bitirdikten sonra, servis baðlantýsýný kesin. Bkz: sayfa 157.

Telefonu bir servis için ayarlama
Servis ayarlarýný, kullanmak istediðiniz servisi sunan þebeke operatöründen 
servis saðlayýcýsýndan þebeke mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý el ile 
girebileceðiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarlarý öðrenmek için, kullanmak istedið
servisi veren þebeke operatörüne veya servis saðlayýcýsýna baþvurun.

Ayarlarý þebeke mesajý olarak almak için, bkz: Þebeke ayarlarý servisi, sayfa 3

Servis ayarlarýný el ile girme
1. Menü tuþuna basýp, Servisler, Ayarlar ve Baðlantý ayarlarý seçeneðini bel

2. Etkin servis ayarlarý'ný seçin.

3. Etkinleþtirmek istediðiniz baðlantý grubuna ilerleyip Etkin kýl tuþuna bas

Servis ayarlarýný kaydetmek istediðiniz baðlantý grubunu etkin kýlmanýz g
Baðlantý grubu, bir servisle baðlantý kurmak için gerekli ayarlardan oluþu

4. Etkin servis ayarlarýný düzenle'yi seçin.
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Ayarlarý tek tek seçip þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan 
aldýðýnýz bilgilere göre gerekli tüm ayarlarý girin. Taþýyýcýyla iliþkili ayarlarýn 
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Taþýyýcý ayarlarý menüsünde yer aldýðýný unutmayýn.

Bir servisle baðlantý kurma
Ýlk olarak, kullanmak istediðiniz servisin servis ayarlarýnýn etkinleþtirildiðind
emin olun. Ayarlarý etkinleþtirmek için:

• Menü tuþuna basýp, Servisler, Ayarlar ve Baðlantý ayarlarý seçeneðini beli
Etkin servis ayarlarý seçeneðini belirleyin, etkinleþtirmek istediðiniz baðla
grubuna ilerleyin ve Etkin kýl tuþuna basýn.

Ardýndan, servisle baðlantý kurun. Baðlantý kurmanýn üç yolu vardýr:

• Baþlangýç sayfasýný, diðer bir deyiþle servis saðlayýcýnýn ana sayfasýný açý

Menü tuþuna basýp Servisler’i ve Ana sayfa seçeneðini belirleyin veya be
modunda  tuþunu basýlý tutun.

• Servise ait bir yer imi (bookmark) seçin:

Menü tuþuna basýn, Servisler, Yer imleri seçeneðini ve bir yer imi (bookm
seçin.

Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarýyla çalýþmazsa baþka bir se
ayarlarý grubunu etkinleþtirip yeniden deneyin.

• Servis adresini yazýn:

Menü tuþuna basýp Servisler ve Adrese git seçeneðini belirleyin. Servis ad
yazýp Tamam tuþuna basýn.
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Servis sayfalarýnda gezinme
Servisle baðlantý kurduktan sonra, servis sayfalarýný taramaya baþlayabilirsiniz. 
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Telefon tuþlarýnýn iþlevi, çeþitli servislerde farklýlýk gösterebilir. Ekranda 
görüntülenen yönlendirici açýklamalarý izleyin. Daha fazla bilgi için, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Veri taþýyýcýsý olarak (E)GPRS seçildiðinde, tarama iþlemi sýrasýnda  
göstergesinin ekranýn sol üst köþesinde görüntülendiðini unutmayýn. (E)GPR
baðlantýsý sýrasýnda tarafýnýza bir arama veya metin mesajý gelirse, ekranýn s
köþesinde (E)GPRS baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletildiðini) belirten 
simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS baðlantýsýný ye
kurmaya çalýþýr.

Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma
• Sayfayý taramak için kaydýrma tuþlarýndan herhangi birini kullanýn.

• Bir öðeyi seçip vurgulamak için,  tuþuna veya baðlantýyý açma seçe
için Seçenek tuþuna basýn.

• Harf ve rakam girmek için  -  arasýndaki tuþlara, özel karakter g
için  tuþuna basýn.

Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler
Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir. Servis saðla
tarafýndan baþka seçenekler de saðlanabilir.  Þunlarý seçin:

• Kýsayollar; örneðin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kulla

• Yer imi ekle seçeneði sayfayý yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için 
kullanýlýr.
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• Yer imleri. Bkz: Yer imleri (bookmarks), sayfa 159.

• Ýndirme baðl.; indirmek için yer imleri (bookmarks) listesini göstermek üzere 

üzdan 
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kullanýlýr.

• Diðer seçenekler; diðer seçeneklerin listesini göstermek için (örneðin m-c
seçeneklerini ve bazý güvenlik seçeneklerini) kullanýlýr.

• Yeniden yükle; geçerli sayfayý yeniden yüklemenizi ve güncelleþtirmenizi
saðlar.

• Çýk. Bkz: Servis baðlantýsýný kesme, sayfa 157.

Not: Þifre gerektiren gizli bilgilere eriþtiyseniz ya da eriþmeye çalýþtýysanýz  
(örneðin, banka hesabýnýz), her kullanýmdan sonra telefonunuzun önbelleðin
boþaltýn.

Önbelleði boþaltmak için, bkz: Önbellek, sayfa 161.

Doðrudan arama
Çok modlu tarayýcý, gezinirken eriþebileceðiniz iþlevleri destekler. Sesli aram
yapabilir; sesli arama iþlemi sýrasýnda DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadak
ismi veya telefon numarasýný kaydedebilirsiniz.

Servis baðlantýsýný kesme
Taramadan çýkmak ve baðlantýyý kesmek için Seçenek tuþuna basýp Çýk seçe
belirleyin. Gezginden çýkýlsýn mý? iletisi görüntülendiðinde, Evet tuþuna basý

Bunun yerine  tuþuna iki kere basabilir veya  tuþunu basýlý 
tutabilirsiniz.
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Çok modlu tarayýcýnýn görünüm ayarlarý
1. Gezinirken, Seçenek tuþuna basýn ve Diðer seçenekler ve Görünüm ayarlarý 
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seçeneðini belirleyin

veya bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Servisler, Ayarlar v
Görünüm ayarlarý seçeneðini belirleyin.

2. Metin sarma seçeneðini belirleyin. Açýk seçeneðini belirlerseniz, metin te
satýrda görüntülenemiyorsa, sonraki satýrda devam eder. Kapalý seçeneð
belirlerseniz, bir satýrda gösterilemeyen uzun metinler kýsaltýlýr.

Resimleri göster seçeneðini belirleyin. Hayýr seçeneðini belirlerseniz sayf
görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren 
sayfalarda daha hýzlý þekilde gezinmenizi saðlayabilir.

Çerezler (Cookies)
Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafýndan telefonunuzun tarayýcýsýnýn önbelle
kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanýcý bilgileriniz veya tarama tercihlerin
olabilir. Çerezler (Cookies) siz önbelleði temizleyene kadar saklanýr; bkz: Önb
sayfa 161.

1. Gezinirken, Seçenek tuþuna basýn ve Diðer seçenekler, Güvenlik ve Çerez
seçeneðini belirleyin veya bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýy
Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarlarý ve Çerezler seçeneðini belirleyin.

2. Telefonun çerez (cookie) almasýna izin vermek veya engel olmak için Ýzin
veya Reddet seçeneðini belirleyin.
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Yer imleri (bookmarks)
Sayfa adreslerini telefon hafýzasýna yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.
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1. Tarama sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýn ve Yer imleri seçeneðini belirley

veya bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Servisler ve Yer iml
seçeneðini belirleyin.

2. Kullanmak istediðiniz yer imine (bookmark) ilerleyip Seçenek tuþuna bas

3. Yer imiyle (bookmark) iliþkili sayfayla baðlantý kurmak için Git seçeneðin
belirleyin. Seçili yer iminin (bookmark) baþlýðýný ve adresini görüntüleyeb
seçili yer imini (bookmark) düzeltebilir veya silebilir ya da doðrudan baþk
telefona yer imi (bookmark) veya þebeke mesajý olarak gönderebilir veya
bir yer imi (bookmark) oluþturabilirsiniz.

Telefonunuzda Nokia ile iliþkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiþ bazý
imleri (bookmarks) bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti vey
vermemektedir. Bu sitelere eriþtiðinizde güvenlik veya içerikle ilgili olarak 
herhangi bir Ýnternet sitesinde alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir.

Yer imi (bookmark) alma
Yer imi (bookmark) olarak gönderilen bir yer imi aldýðýnýzda, 1 yer imi alýndý 
görüntülenir. Önce Göster, ardýndan Seçenek tuþuna basýn ve yer imini 
(bookmark) görüntülemek içinGöster, yer imini (bookmark) kaydetmek için K
veya silmek için Sil seçeneðini belirleyin.
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Ýndirme
1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulama indirmek için Menü 
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tuþuna basýp, Servisler ve Ýndirme baðl. seçeneðini belirleyin.

2. Sýrasýyla zil seslerini, görüntüleri, oyunlarý ve uygulamalarý indirmek için 
siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri veya Uygulama siteleri seçeneklerini
belirleyin.

Yalnýzca güvendiðiniz kaynaklardan içerik indirin.

Servis gelen kutusu
Telefon, servis saðlayýcýnýz tarafýndan gönderilen servis mesajlarýný (push 
mesajlarý) alabilir. Servis mesajlarý haber baþlýklarý gibi konularda gönderilen
bildirimlerdir ve metin mesajý veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda Servis gelen kutu. seçeneðine ulaþmak için, servis mesajý
aldýðýnýzda Göster seçeneðini belirleyin.

•  Çýk tuþuna basarsanýz, mesaj Servis gelen kutu. konumuna taþýnýr. Daha
Servis gelen kutu. seçeneðine eriþmek için Menü tuþuna basýp Servisler v
Servis gelen kutu. seçeneðini belirleyin.

Tarama sýrasýnda Servis gelen kutu. seçeneðine eriþmek için, Seçenek tuþuna
Diðer seçenekler ve Servis gelen kutu. seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz mesa
ilerleyip Seçenek tuþuna basýn. Çok modlu tarayýcýyý etkinleþtirmek ve iþare
içeriði indirmek için Al seçeneðini, servis bildirimindeki ayrýntýlý bilgileri 
görüntülemek için Bilgiler seçeneðini veya silmek için Sil seçeneðini belirley
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Servis gelen kutusu ayarlarý
Menü tuþuna basýp Servisler, Ayarlar ve Servis gelen kutusu ayarlarý seçeneðini 
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belirleyin.

• Telefonu servis mesajý alacak (veya almayacak) þekilde ayarlamak için Se
mesajlarý ve Açýk (veya Kapalý) seçeneðini belirleyin.

• Otomatik baðlantý seçeneðini belirleyin. Telefonu servis mesajlarýný alaca
þekilde ayarladýysanýz ve Otomatik baðlantý açýk seçeneðini belirlediysen
servis mesajý geldiðinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tara
etkinleþtirecektir.

Otomatik baðlantý kapalý seçeneðini belirlerseniz, telefon tarayýcýyý yalný
servis mesajý aldýðýnda Al’ý seçmiþ olmanýz durumunda etkinleþtirecektir

Önbellek
Bilgiler veya eriþtiðiniz servisler telefonunuzun önbelleðinde saklanýr. Önbe
verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir arabellektir. Önbelleði boþa
için:

• Gezinme sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler ve Önbelleði b
seçeneðini belirleyin veya

• Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Servisler ve Önbelleði boþalt seçe
belirleyin.
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Tarayýcý güvenliði
Banka servisleri ve sitelerden alýþveriþ gibi bazý servisler için güvenlik özellikleri 
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gerekebilir. Bu tür baðlantýlar için gereken güvenlik sertifikalarý ve güvenlik
modülü SIM kartýnýzda olabilir. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvur

Güvenlik modülü
Güvenlik modülü, özel ve genel anahtarlarýn yaný sýra sertifikalar da içerebil
Güvenlik modülünün amacý, tarayýcý baðlantýsý gerektiren uygulamalarda gü
servislerini geliþtirmektir, bu nedenle dijital imza kullanmanýza olanak tanir
Sertifikalar, servis saðlayýcýsý tarafýndan güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuþuna basýp Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarlarý ve Güvenlik modülü
ayarlarý seçeneðini belirleyin.  Þunlarý seçin:

• Güvenlik modülü bilgileri, güvenlik modülünün adýný, durumunu, üreticis
seri numarasýný görüntülemenizi saðlar.

• Modül PIN kodu isteniyor; güvenlik modülünüz tarafýndan saðlanan serv
kullanýldýðýnda telefonu modül PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak iç
kullanýlýr. Kodu girin ve Açýk seçeneðini belirleyin. Modül PIN kodu isteði
devre dýþý býrakmak için Kapalý seçeneðini belirleyin.

• Modül PIN kodunu deðiþtir; güvenlik modülü tarafýndan izin veriliyorsa m
PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Önce geçerli modül PIN kodunu g
ardýndan yeni kodu iki kez girin.

• Ýmza PIN kodunu deðiþtir. Deðiþtirmek istediðiniz imza PIN kodunu seçin
geçerli PIN kodunu girin, ardýndan yeni kodu iki kez girin.

Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý sayfa 16.
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Sertifikalar
Üç tür sertifika vardýr: sunucu sertifikalarý, yetki sertifikalarý ve kullanýcý 
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sertifikalarý.

• Telefon, telefon ile að geçidi arasýndaki baðlantý güvenliðini artýrmak için
sunucu sertifikasý kullanýr. Cep telefonu, baðlantý kurulmadan önce, sun
sertifikasýný servis saðlayýcýsýndan alýr ve telefonda kayýtlý olan yetki 
sertifikalarý kullanýlarak sunucu sertifikasýnýn doðruluðu kontrol edilir. S
sertifikalarý kaydedilmez.

Telefon ve að geçidi (Etkin servis ayarlarýný düzenle içindeki IP adresi ile 
tanýmlanýr) arasýnda veri iletimi þifreliyse baðlantý sýrasýnda ekranda 
güvenlik simgesi görüntülenir.

Ancak güvenlik göstergesi, að geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynaðý
kayýtlý olduðu yer) arasýndaki veri aktarýmýnýn güvenli olduðunu gösterm
geçidi ve içerik sunucusu arasýndaki veri aktarýmýnýn güvenliði servis 
saðlayýcýya baðlýdýr.

• Yetki sertifikalarý, bankacýlýk hizmetleri gibi bazý servisler tarafýndan, dið
sertifikalarýn geçerliliðini denetlemek için kullanýlýr. Yetki sertifikalarý, se
saðlayýcý tarafýndan güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki 
sertifikasý kullanýmýný destekliyorsa þebekeden indirilebilir.

• Kullanýcý sertifikalarý, bir Sertifika Yetkilisi tarafýndan kullanýcýlara verilir
Kullanýcý sertifikalarý, örneðin, dijital imza oluþturmak için gereklidir ve 
kullanýcýyý güvenlik modülündeki özel bir þifreyle iliþkilendirir.
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Önemli: Bununla birlikte, sertifika kullanýmýnýn uzak baðlantýlarla ve 
yazýlým yüklemesiyle iliþkili tehlikeleri önemli ölçüde azaltmasýna karþýn, 
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artan güvenlikten yeterince yararlanabilmek için doðru þekilde 
kullanýlmalarý gerektiðini unutmayýn. Sertifikanýn varlýðý kendi baþý
koruma saðlamaz; daha fazla güvenlik saðlanabilmesi için sertifika
yöneticisinin doðru, gerçek ve güvenilir sertifikalar kullanmasý gere

Önemli: Sertifikalarýn ömrü sýnýrlýdýr. Sertifikanýn geçerli olmasý 
gerekmesine karþýn, Kullaným süresi biten sertifika veya Sertifika he
geçerli deðil iletisi görüntülenirse, telefonunuzdaki tarih ve saatin d
olup olmadýðýný kontrol edin.

Önemli: Bu ayarlarý deðiþtirmeden önce, sertifika sahibine gerçekte
güvendiðinizden ve sertifikanýn listelenmiþ sahibine ait olduðundan
olmanýz gerekir. 

Dijital imza
Telefonunuzla dijital imza oluþturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel þifr
imza oluþturulurken kullanýlan kullanýcý sertifikasý yardýmýyla, imzanýn size 
olduðu saptanabilir. Dijital imza, basýlý faturalara, sözleþmelere veya diðer 
belgelere el ile attýðýnýz imzanýn yerine geçer. 

Dijital imza oluþturmak için sayfada, satýn almak istediðiniz kitabýn adý ve fi
gibi bir baðlantý seçin. Ýmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Baþlýk metninin Oku olup olmadýðýný ve  dijital imza simgesinin görünt
görüntülenmediðini kontrol edin.
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Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boþluðu var 
demektir ve imza PIN kodunuz gibi kiþisel bilgiler girmemeniz gerekir.
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Metni imzalamak istiyorsanýz, önce metnin tümünü okuyun ve ardýndan Ým
seçeneðini belirleyin.

Not: Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, imzalam
önce metni kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun.

Kullanmak istediðiniz kullanýcý sertifikasýný seçin. Ýmza PIN kodunu girin (bk
Genel bilgiler, sayfa 16) ve Tamam tuþuna basýn. Dijital imza simgesi kaybo
servisi satýn alma iþleminizin onayýný görüntüleyebilir.

■ Git (Menü 12)
Belirli bazý iþlevlere hýzlý eriþmek için, Menü tuþuna basýp Git 
seçeneðini belirleyin ve listeden iþlevi seçin.

Listede iþlev yoksa, Ekle tuþuna basýn, listeye eklemek istediðiniz iþleve ilerle
Ýþaretle’ye basýn.

Listeden iþlev silmek veya listeye daha fazla iþlev eklemek için, bkz: Kiþisel 
kýsayollar, sayfa 107.

■ SIM hizmetleri (Menü 13)
Telefonunuzda bulunan iþlevlere ek olarak, SIM kartýnýz Menü 
13’ten ulaþabileceðiniz ek servisler sunabilir. Menü 13 yalnýzca 
SIM kartýnýz tarafýndan desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menünün a
içeriði, tamamýyla sunulan servise baðlýdýr.
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Not: SIM hizmetlerinin kullanýmý hakkýnda, hizmeti alma, kullaným ücretleri ve 
ilgili bilgiler için SIM kart satýcýnýza, örneðin þebeke operatörüne, hizmet 
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saðlayýcýsýna ve diðer yetkili satýþ merkezlerine baþvurun.

Telefon ayarlarý menüsündeki SIM hizmeti iþlemleri onayý seçeneðini Evet ol
belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanýrken telefonunuz ve þeb
arasýnda gönderilen onay mesajlarýný görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsi

Bu servislere eriþimin ücretli olabilecek bir kýsa mesaj yollamayý (SMS) veya 
telefon görüþmesi yapmayý gerektirebileceðini unutmayýn.
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E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz ayrýca telefonunuz kýzýlötesi baðlantý ve
kablosu ile uyumlu bir bilgisayara baðlýysa Ýnternet’e eriþebilirsiniz. Telefonu
PC ile baðlantý ve veri iletiþim uygulamalarýndan biri ile kullanabilirsiniz. PC
ile telefonunuz ile uyumlu bilgisayar arasýnda rehberin, takvimin ve yapýlaca
notlarýnýn senkronize edilmesini saðlamak gibi iþlemler yapabilirsiniz.

www.nokia.com/support/phones/6220 adresindeki Nokia web sitesinde dah
bilgi edinebilir ve indirebileceðiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite
PC Suite aþaðýdaki uygulamalarý içerir:

• Nokia Application Installer; uyumlu bilgisayardan telefona Java uygula
yüklemek için kullanýlýr.

• Nokia Image Converter; desteklenen biçimlerde oluþturulmuþ görüntül
multimedya mesajlarýnda veya duvar kaðýdý olarak kullanýlacak duruma 
getirmek ve bunlarý telefonunuza aktarmak için kullanýlýr.

• Nokia Sound Converter; desteklenen biçimdeki çok sesli (polyphonic) zi
seslerini telefonunuza uygun hale getirecek þekilde düzenleyip aktarmak
kullanýlýr.
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• Nokia Content Copier; telefonunuzdaki verileri veya bilgi verilerini uyumlu bir 
bilgisayara veya baþka bir uyumlu Nokia cep telefonuna kopyalanmasý veya 
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yedeklenmesi için kullanýlýr.

• Nokia Settings Manager; tarayýcý yer imlerinizi (bookmark) düzeltmek v
göndermek veya yapýlan baðlantý ayarlarýný telefonunuza güncelleþtirme
kullanýlýr. Ayrýca radyo kanallarý arayabilir ve telefonunuzdaki geçerli rad
kanallarýný silebilir, düzeltebilir veya deðiþtirebilirsiniz.

• Nokia Phone Editor; metin mesajlarý göndermek ve telefonunuzun rehb
düzenlemek için kullanýlýr.

• Nokia Phone Browser; telefonunuzun Galeri klasörü içeriðini uyumlu bi
bilgisayarda görüntülemek için kullanýlýr. Ayrýca, resim ve ses dosyalarýn
tarayabilir ve dosyalarý telefon hafýzasýnda deðiþtirmenin yaný sýra, 
telefonunuz ile bilgisayar arasýnda da aktarabilirsiniz.

• Nokia Multimedia Player; uygun PC seslerini, görüntülerini ve video kli
oynatmak için kullanýlýr.

• Nokia PC Sync; telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim
yapýlacaklar notlarýný senkronize etmek için kullanýlýr.

• Nokia Modem Options HSCSD ve GPRS baðlantý ayarlarýný içerir.

• Bilgisayar ve telefon arasýnda baðlantý tipini seçmek için Nokia Connect
Manager.

Telif hakký korumasý bazý görüntülerin, zil seslerinin ve diðer içeriðin 
kopyalanmasýna, deðiþtirilmesine, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel ola
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(E)GPRS, HSCSD ve CSD
Telefonunuzda (E)GPRS - Geliþtirilmiþ Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced 
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General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General P
Radio Service), HSCSD – Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi (High Speed Circuit Switch
Data) ve CSD - Hýzlý Veri Ýletimi (Curcuit Switched Data, GSM verisi) veri 
servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanýmý için þebeke operatörünü
veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

HSCSD servislerini kullandýðýnýzda telefonunuzun bataryasýnýn normal sesli 
aramalarýndan daha hýzlý tükeneceðini unutmayýn. Aktarým sýrasýnda 
telefonunuzu þarj aletine baðlamanýz gerekebilir.

Bkz: (E)GPRS modem ayarlarý, sayfa 112.

■ Veri iletiþim uygulamalarýný kullanma
Veri iletiþim uygulamasý kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için saðlanan 
belgelere bakýn.

Ýþlemi kesebileceði için, PC baðlantýsý sýrasýnda telefon görüþmesi yapmanýz
gelen aramalarý cevaplandýrmanýz önerilmez.

Veri aramalarý sýrasýnda daha yüksek performans saðlamak için telefonu, tu
takýmý aþaðý bakacak þekilde sabit bir yere yerleþtirin. Veri aramasý sýrasýnda
telefonu elinizde tutarak taþýmayýn.
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8. Batarya bilgileri
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■ Þarj Etme ve Boþaltma
Telefonunuz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr.

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

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

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

Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn.

Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokasý veya kale
bataryanýn + ve - uçlarýyla (bataryanýn arkasýndaki metal çubuklar) direkt baðlantýya
olduðunda, örneðin cebinizde veya cüzdanýnýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz, kaza
devre oluþabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya baðlanan nesneye hasar
verebilir.
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Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak 
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C arasýnda 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

sýcaklýktaki ortamlarda bulundurmaya çalýþýn. Sýcak veya soðuk bataryalý bir telefon, b
komple þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya performansý, ö
donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unutmayýn, yol güvenliði her zaman önce gelir!

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

Telefonu yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn.

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

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

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

• Telefonu göðüs cebinde taþýmamalýdýrlar;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ekraný temizlemek ve telefonu aramalar için hazýr hale getirmek amacýyla, 
gerektiði kadar basýn (örneðin, aramadan çýkmak, menüden çýkmak için, vb.). 
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3. Bulunduðunuz yerin acil telefon numarasýný tuþlayýn (ör. 112, 911 veya baþka bir resmi 
acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre deðiþir.
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4.  tuþuna basýn.

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

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

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

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

Mobil telefonlarýn etkileþim standardý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate
SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanýr. Uluslararasý yönergelerde belirtilen SAR sýný
W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarýnda, onaylý en yüksek güç düze
telefon aktarýmýyla, standart çalýþma konumlarý kullanýlarak kontrol edilir. SAR'ýn en 
onaylý güç düzeyinde belirlenmesine karþýn, telefonun gerçek SAR düzeyi iþlem sýrasýn
maksimum deðerin altýnda olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnýzca þebekeye eriþm
gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalýþacak þekilde 
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tasarlanmýþ olmasýdýr. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakýnsanýz, telefonunuz o 
kadar az güç harcar.
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Bu model telefonun kulakta kullanýmý test edilirken belirlenen en yüksek deðeri 0.66 
kg'dir. Çeþitli pozisyonlarda test edilen çeþitli telefonlarýn SAR düzeylerinde farklýlýkla
olabilmesine karþýn, hepsi RF etkileþimi için uluslararasý yönergelerin belirlediði 
gereksinimleri karþýlamaktadýr.

Bu ürün, kulaða doðru normal kullaným pozisyonunda kullanýldýðýnda veya vücuttan 
2.2 cm uzaklýkta tutulduðunda radyo frekansýna (RF) maruz kalma hakkýndaki yönerg
uygundur. Bir taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanýldýðýnda, söz 
donaným metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2.2 cm uzakta tutmalýdýr.

*Mobil telefonlarýn SAR sýnýrý, ortalama olarak on gramýn üzerinde 2.0 watt/kilogram
kg). Bu yönergeler, kiþilere ek koruma saðlayacak ve ölçümlerde oluþabilecek deðiþikl
dikkate alacak þekilde belirlenen kapsamlý güvenlik sýnýrlarýný içerir. SAR deðerleri, ulu
raporlama gereksinimlerine ve þebeke bandýna baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir. Dið
bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altýnda bulabilir


