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 politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede 
ir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn 
ma hakkýný saklý tutar.
meydana gelme nedeni ne olursa olsun 
ir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, 
lan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan 

lduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki 
haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir 
ir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de 
 bunlarla sýnýrlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin 
 veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni 
rilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, 
unmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya 
aklý tutar.
ölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, 
kia bayiine danýþýnýz.
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Güvenliðiniz için
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ASYONLARINDA KAPALI MODUNA 

yonlarýnda araç kiti telefonunuzu kapalý 
. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda 
. Ayrýca, gerektiðinde cep telefonunuzu 
a unutmayýn.

APILAN YERLERDE KAPALI MODUNA 

ddelerle iþlem yapýlan yerlerde araç kiti 
u kapalý moda getirin. Kýsýtlamalara dikkat 
zenleme ve kurallara uyun. Ayrýca, 
 cep telefonunuzu kapatmayý da 

RAFINDAN MONTAJ VE SERVÝS
ýzca uzman bir profesyonel tarafýndan 
bilir veya onarýlabilir.

ZLARA BAÐLANMA
blosuz iletiþim teknolojisiyle baþka 

 cihaza baðlanýrken, ayrýntýlý güvenlik 
 öðrenmek için ilgili kullaným kýlavuzunu 
msuz ürünler baðlamayýn.
Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli 
ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kullaným 
kýlavuzunun diðer bölümlerinde daha ayrýntýlý bilgiler 
sunulmaktadýr.

KAPALI MODU
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime 
ya da tehlikeye yol açabileceði durumlarda, araç kiti 
telefonunuzu kapatarak kapalý moda getirin. Kontak 
açýkken bunu yapmak için,  tuþunu basýlý tutun. 
Ayrýca, gerektiðinde cep telefonunuzu kapatmayý da 
unutmayýn.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ
Trafikte güvenli þekilde motorlu araç kullanýmýnýn, tüm 
sürücülerin eksiksiz dikkatine baðlý olduðunu 
unutmayýn. Araç kiti telefonunuzu yalnýzca trafik 
koþullarýnýn güvenli kullanýma olanak verdiði 
durumlarda kullanýn ve yerel kanunlarýn/
düzenlemelerin sürüþ sýrasýnda cep telefonu 
kullanýmýna kýsýtlama getirip getirmediðini denetleyin.

GÝRÝÞÝM
Tüm telsiz telefonlar, performansý düþüren giriþime 
maruz kalabilir.

BENZÝN ÝST
GETÝRÝN
Benzin istas
moda getirin
kullanmayýn
kapatmayý d

PATLAMA Y
GETÝRÝN
Patlayýcý ma
telefonunuz
edin, tüm dü
gerektiðinde
unutmayýn.

UZMAN TA
Telefon yaln
monte edile

DÝÐER CÝHA
Bluetooth ka
herhangi bir
talimatlarýný
okuyun. Uyu



Þebeke servisleri

eri
nda açýklanan araç kiti telefonu, 
1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere 

zelliklere Þebeke servisleri adý verilir. 
is saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin 
ervislerdir. Bu Þebeke servislerinden 
n, bu ve kullaným talýmatlarýný almanýz 
 abone olmanýz ve kullaným yönergelerini 

 ilgili menüsünden, arama aktarma gibi 
çin. Seçtiðiniz ayarlar, servisi 
otomatik olarak þebeke operatörüne 
isi ayarlarý araç kiti telefonunda veya SIM 

lle baðlantýlý tüm karakterleri ve/veya 
meyebilir.

kkýnda

fon modeliyle birlikte kullanýmý telefon 
 onaylanmýþ aksesuarlarý kullanýn. Baþka 

asý, telefon için geçerli olan onaylarý ve 
ýlabilir ve tehlikeli olabilir.
dinmek için bayinize baþvurun.
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ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin 
olun.
a Ekranda Acil arama yapýlsýn mý? mesajý 
görüntülenene kadar  tuþunu basýlý tutun.  
tuþuna basarak onaylayýn.
a Güvenlik sorgusunu,  tuþuna basarak Evet 
yanýtýyla onaylayýn veya  tuþuyla Hayýr yanýtýný 
seçip  tuþuna basarak iptal edin. Yerinizi bildirin. 

Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin.

ARAMA
Araç kontaðýnýn açýk olmasýna ve araç kiti telefonunun, 
uyumlu bir cep telefonunun veya aracýn SIM kartýný 
kullanýyor olmasýna dikkat edin. Arayacaðýnýz telefon 
numarasýný rehberden seçin veya NaviTM döner tuþunu 
kullanarak numarayý girip  tuþuna basýn. Konuþmayý 
bitirmek için  tuþuna basýn. Gelen aramayý 
cevaplandýrmak için  tuþuna basýn.

ANTEN
Mobil verici cihazlar için belirlenen RF ’ye maruz kalma 
gereklerine uymak açýsýndan, antenle çevredeki kiþiler 
arasýnda en az 20 cm mesafe býrakýlmalýdýr.

SÝGORTA DEÐÝÞTÝRME
Yanan sigortayý ayný tür ve boyuttaki yeni bir sigortayla 
deðiþtirin. Daha yüksek amperli bir sigorta kullanmayýn!

Þebeke servisl
Bu kullaným kýlavuzu
(E)GSM 900 ve GSM 
onaylanmýþtýr.
Bu kýlavuzdaki bazý ö
Bunlar, kablosuz serv
düzenlediðiniz özel s
yararlanabilmeniz içi
gerekir kuruluþlardan
almanýz gerekir.
Araç kiti telefonunun
þebeke servislerini se
yapýlandýrmak üzere 
aktarýlýr. Þebeke serv
kartta saklanýr.

x Bazý þebekeler, di
servisleri destekle

Aksesuarlar ha

   Uyarý:
Yalnýzca bu özel tele
imalatçýsý tarafýndan
tip malzeme kullanýlm
garantileri geçersiz k
Onaylý aksesuarlarý e



Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle uzak bir SIM kartý kullanma
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 Profili standardýný destekleyen uyumlu bir 
ýz, uyumlu cep telefonuna geçerli bir SIM 
th kablosuz iletiþim teknolojisini 
lu cep telefonunu araç kiti telefonuyla 
ýza bindiniz.

suz baðlantýsý nasýl çalýþýr?

ðýnda, uyumlu cep telefonu ile araç kiti 
etooth SIM Eriþim Profili aracýlýðýyla 
 kurulur. Araç kiti telefonu, uyumlu cep 
blosuz baðlantý þebekesindeki oturumu 
 baðlantýsý için gereken cep telefonu 
þý býrakmasýný ister. Daha sonra araç kiti 
IM Eriþim Profili’ni kullanarak, uyumlu cep 
n SIM karta (uzak SIM kart) eriþir ve bu 
arak GSM þebekesinde oturum açar. 
1. Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisiyle uzak bir SIM 
kartý kullanma

Araç kiti telefonu Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini ve 
Bluetooth SIM eriþim profilini destekler.

y Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, kýsa mesafeli 
kablosuz iletiþimde kullanýlan uluslararasý bir standarttýr; 
araç kiti telefonunuz ile Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini destekleyen ve maksimum 10 metre mesafede 
bulunan uyumlu bir cihaz arasýnda kablosuz radyo 
baðlantýsý kurma olanaðý verir. Baðlantý kurabileceðiniz 
cihazlara örnek olarak uyumlu bir cep telefonu, dizüstü 
bilgisayar veya kablosuz kulaklýklý mikrofon seti sayýlabilir. 
Uyumlu cihazlar arasýnda Bluetooth teknolojisiyle kurulan 
kablosuz baðlantý kullanýcýlar için ücretsizdir.

y Bluetooth SIM Eriþim Profili 
Bluetooth SIM Eriþim Profili, Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini destekleyen bir cihazýn, örneðin bir araç kiti 
telefonunun, uyumlu bir cep telefonundaki SIM karta 
kablosuz baðlantý aracýlýðýyla eriþmesini saðlayan bir 
endüstri standardýdýr. Böylece araç kiti telefonu, uyumlu cep 
telefonunda takýlý olan uzak SIM karttaki verileri okuyubilir/
SIM karta veri yazabilir ve GSM þebekesinde oturum açabilir. 
Bu durumda, araç kiti telefonuna ayrý bir SIM kart takmak 
gerekmez.

Bluetooth SIM Eriþim
cep telefonunu açtýn
kart taktýnýz, Bluetoo
etkinleþtirdiniz, uyum
eþleþtirdiniz ve aracýn

GSM/Bluetooth kablo

Aracýn kontaðý açýldý
telefonu arasýnda Blu
kablosuz bir baðlantý
telefonunun GSM ka
kapatmasýný ve GSM
bileþenlerini devre dý
telefonu, Bluetooth S
telefonunda takýlý ola
kartýn profilini kullan



Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle uzak bir SIM kartý kullanma

efonuna ayrý bir araç SIM kartý takýlabilir. 
yla Bluetooth teknolojisi aracýlýðýyla 
lantý kesildiðinde veya araç kiti telefonunu 
rtýyla kullanmak gerektiðinde, araç kiti 
tý kullanýlabilir.

jisinin iþlevlerini düzenli olarak 
yumlu cep telefonundaki "Yetki iste" 
dýþý býrakabilirsiniz. Böylece, ayrý bir onay 
e gerek kalmadan, Bluetooth kablosuz 
ini destekleyen cihazlar arasýnda otomatik 
rulabilir. Bunu yapmak için, Eþleþmiþ 
enü öðesine gidin ve Yetki iste seçeneðini 
tirin. Ayrýntýlý bilgi için, araç kiti 
ndýðýnýz, Bluetooth teknolojisini 
lu cep telefonunun kullaným kýlavuzuna 

onlarý hakkýnda bilgi almak için Nokia’nýn 
ret edin: http://www.nokia.com.
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Uyumlu cep telefonunun SIM kartýna eriþtiði andan itibaren, 
gelen/giden tüm aramalarýn ve mesajlarýn iþlenmesini araç kiti 
telefonu üstlenir.
Araç kiti telefonu, Bluetooth SIM Eriþim Profili sayesinde, sabit 
bir araç telefonunun üstün yönleriyle (örneðin, mükemmel ses 
kalitesi, uyumlu ve harici bir GSM anteni kullanma, ileri düzeyde 
kullaným kolaylýðý) bir araç kitinin üstün yönlerini (örneðin, 
uyumlu bir cep telefonundaki SIM kartý kullanma ve rehber 
bilgilerine eriþme) birleþtirir. 
Araç kiti telefonunu kullanýrken uyumlu cep telefonunun 
yuvaya takýlmasý gerekmediði için, kullanýcýnýn cep telefonu 
bütün bu süre boyunca çantasýnda kalabilir. Uyumlu cep 
telefonu eriþim alaný dýþýnda kalýncaya (örneðin, kullanýcý 
araçtan uzaklaþýncaya) kadar veya kullanýcý uyumlu cep 
telefonundaki bir düðmeye basarak baðlantýyý kesip yeniden cep 
telefonunun standart kullanýmýna geçinceye ya da telefonu 
kapatýncaya kadar, araç kiti telefonuyla uyumlu cep telefonu 
arasýndaki kablosuz Bluetooth SIM Eriþim Profili baðlantýsý 
sürer.

Ýstenirse, araç kiti tel
Uyumlu cep telefonu
kurulan kablosuz bað
kalýcý bir araç SIM ka
telefonunun SIM kar

y Bluetooth teknolo
kullanýyorsanýz, u
seçeneðini devre 
veya yetki iþlemin
iletiþim teknolojis
olarak baðlantý ku
cihazlarý göster m
Kapalý ayarýna ge
telefonuyla baðla
destekleyen uyum
bakýn.
Uyumlu cep telef
Web sitesini ziya
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te edilen ekran, kolayca okunan büyük 
ri, ekran konumunu kullanýcýnýn istediði 
layabilmesi ve ekran metinlerinin 
laþtýrmak üzere yapýlandýrýlabilen arkadan 
zelliklerle donatýlmýþtýr.

zý
döner tuþu ile dört tuþtan oluþan iþlevsel 
erir. Giriþ cihazý kullanýcýnýn, telefonun 

kullanýcýnýn kolayca ve neredeyse sezgisel 
 saðlayacak þekilde özel olarak 

nuzdan gönderilen ses sinyallerinin ve 
i ses aktarýmýnýn en yüksek kalitede 
k üzere ayrý bir hoparlör saðlanmýþtýr. 
ç radyonuzun kendi hoparlörlerini 
niz, bu konuyu araç kiti telefonunuzun 
servis teknisyenine danýþýn ve araç kiti 
teminizle uyumlu olup olmadýðýný 

eyin.
2. Genel bilgiler
Araç kiti telefonuna genel bakýþ
Araç kiti telefonunuz, aþaðýda açýklanan çeþitli bileþenlerden 
oluþur:

Araç kiti telefonu bileþenleri

1. TFE-4 telsiz birimi
Telsiz birimi, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini ve 
uyumlu olmasý koþuluyla, harici bir GSM antenine ve diðer 
harici cihazlara kablo baðlantýsýný destekleyen, (E)GSM 900 
/ 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ bir araç 
telefonudur.

2. SU-11 ekran
Ayrý bir yere mon
boyutlu yazý tiple
gibi kolayca ayar
okunmasýný kolay
aydýnlatma gibi ö

3. CUW-3 giriþ ciha
Giriþ cihazý, Navi 
öðeler grubunu iç
temel iþlevlerine 
olarak eriþmesini
tasarlanmýþtýr.

4. SP-2 hoparlör
Araç kiti telefonu
arama sýrasýndak
olmasýný saðlama
Bunun yerine ara
kullanmak isterse
montajýný yapan 
telefonunuzun sis
denetlemesini ist



Araç kiti telefonuna genel bakýþ

þenleri ve kablo baðlantýlarý
10 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. HFM-8 mikrofon
Satýþ paketiyle birlikte gelen ahizesiz kullaným mikrofonu 
araç ortamý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Otomotiv 
sistemlerinde etkili yanký ve gürültü önleme için tasarlanmýþ 
en son teknolojiler en kötü koþullarda bile kaliteli sonuçlar 
alýnmasýný saðlar. Uygun bir montaj konumu seçmek, cihaz 
performansýný daha çok artýrabilir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Montaj", sayfa 57.

6. PCU-4 sistem kablolarý
Güç kaynaðýna ve kontak sistemine baðlantý saðlamak ve 
radyonun sesini kapatmak için bir kablo grubu saðlanmýþtýr.

7. GSM anteni (satýþ paketinde yer almaz)
Araç kiti telefonuna uyumlu bir harici GSM anteni baðlamak 
gerekir.

Araç kiti telefonu bile



Özel iþlevler
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abilmeniz için, araç kiti telefonunun 
vizit kayýtlarý için birer ses etiketi 
kir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Sesle arama", 

e arama", sayfa 42.

Bazý telefon iþlevlerini ses komutlarýyla 
etkinleþtirmek üzere seçebilirsiniz. Ses 
komutlarý için en çok üç ses etiketi 
eklenebilir. Ses komutunu, ses etiketiyle 

nýlan yöntemle etkinleþtirebilirsiniz. Ekran 
en, giriþ cihazýndaki  tuþuna basýn ve 
iniz iþlevin ses komutunu söyleyin.

abilmeniz için, araç kiti telefonunun 
i için birer komut etiketi kaydetmeniz 
ilgi için, bkz: "Ses komutlarý", sayfa 43. 

Bu özellik, kiþisel sesli notlarý 
kaydetmenize olanak veren bir diktafon 
görevini yerine getirir. Toplam beþ 
dakikalýk kayýt süresince en çok 10 kayýt 

e ekranýndayken kayýt iþlemine baþlamak 
 tuþunu basýlý tutun. Kaydedilmiþ bir 

 kiþisel bir ses komutu (örneðin, Notu çal!) 
det menüsündeki Çal seçeneðini 
Özel iþlevler
Bu araç kiti telefonu, araç ortamýnda en üst düzeyde güvenlik ve 
kullaným konforu saðlamak üzere otomotiv uygulamalarý için 
özel olarak tasarlanan çeþitli özel iþlevlerle donatýlmýþtýr. Bu ek 
özelliklerden bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir:

Bluetooth SIM Eriþim Profili teknolojisini 
kullanarak uzak SIM karta eriþim
Bu özellik, araç kiti telefonunun uyumlu bir cep telefonundaki 
uzak SIM karta eriþmesini saðlar. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle uzak bir SIM kartý 
kullanma", sayfa 7.

x Bu özelliði kullanabilmeniz için, önce Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisi aracýlýðýyla uyumlu cep telefonunu araç 
kiti telefonuyla eþleþtirmeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi", sayfa 45.

Sesle arama
Sesle arama, bazý numaralarý telefonun 
otomatik olarak çevirmesi için rehberden 
seçmenizi saðlayan kullanýþlý bir 
özelliktir. Rehberden en çok 12 kartvizit 

kaydý seçebilir ve aramayý baþlatmak üzere bu kartvizitlere ses 
etiketleri atayabilirsiniz. Bekleme ekranýndayken sesle arama 
yapmak için, giriþ cihazýndaki  tuþuna basmanýz ve istediðiniz 
ses etiketini söylemeniz yeterlidir. 

x Bu özelliði kullan
rehberindeki kart
kaydetmeniz gere
sayfa 24 ve "Sesl

Ses komutlarý

arama yaparken kulla
bekleme modundayk
etkinleþtirmek istedið

x Bu özelliði kullan
seçtiðiniz iþlevler
gerekir. Ayrýntýlý b

Ses kaydedici

yapabilirsiniz. Beklem
için giriþ cihazýndaki 
sesli notu çalmak için
kullanabilir veya Kay
belirleyebilirsiniz.



Özel iþlevler

rabilirsiniz. Gelen aramalarý veya devam 
losuz kulaklýklý mikrofon setine aktarmak 

.

abilmeniz için, Bluetooth kablosuz iletiþim 
ðýyla, uyumlu kablosuz kulaklýklý mikrofon 
lefonuyla eþleþtirmeniz ve iki cihaz 
 bir baðlantý kurmanýz gerekir. Ayrýntýlý 
uetooth kablosuz iletiþim teknolojisi", 

uetooth teknolojisini kullanan kablosuz bir 
n seti Bluetooth teknolojisini destekleyen 
 cihazla kablosuz Bluetooth baðlantýsý 
nle, Bluetooth teknolojisi aracýlýðýyla 

klýklý mikrofon setine aktarma yaparken, 
bir cihazla sadece bir, örneðin cep 
muþ olan kablosuz Bluetooth baðlantýsýný 
ilir.

lefonuyla önceden kurulmuþ Bluetooth 
 kablosuz baðlantýnýz varsa ve Bluetooth 
nan uyumlu bir kablosuz kulaklýklý 
ktarma yapmak istiyorsanýz, araç kiti 
klýklý mikrofon seti arasýnda ikinci bir 
th baðlantýsý kurmanýz gerekir. Bu baðlantý 
 kolayca kurulabilir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
ayfa 43.
12 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Cep telefonunuzdaki rehber kayýtlarýný kopyalama
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
destekleyen uyumlu bir cep telefonunuz 
varsa, bu özelliði kullanarak, cep 
telefonundaki rehber kayýtlarýný araç kiti 
telefonuna kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu cep telefonunuzdan kartvizitleri indirmek için kiþisel bir 
ses komutu (örneðin, Kartvizitleri kopyala!) kullanabilir veya 
Kullanýcýlar menüsündeki Kartvizitler indirilsin mi? seçeneðini 
belirleyebilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Kartvizitleri indir", 
sayfa 50.

Çok kullanýcý yeteneði
Bu özellik, kiþisel kayýtlarýný veya telefon 
ayarlarýný iki farklý kullanýcý veri profili 
altýnda kaydetmenize olanak tanýr. 
Örneðin, iki ayrý kullanýcýya ait rehber 

kayýtlarý, sesle arama için ses etiketleri, ses komutlarý veya zil 
sesleri kaydedilebilir ve araç kiti telefonundan bu kayýtlara 
eriþilebilir. Verilerinize eriþmek için kiþisel kullanýcý profilinizi 
etkinleþtirmeniz yeterli olacaktýr. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Kullanýcý deðiþtirme", sayfa 51.

Kablosuz kulaklýklý mikrofon setine aktarma
Bu özellik Bluetooth teknolojisiyle 
uyumlu kulaklýklý mikrofon setlerinin 
kullanýmýný destekler. Aramalarý, araç kiti 
telefonundaki mikrofon ve hoparlör 

sisteminin kullanýldýðý ahizesiz kullaným modundan, daha fazla 
kullaným kolaylýðý ve rahatlýðý saðlayan kablosuz kulaklýklý 

mikrofon setine akta
eden görüþmeleri kab
için  tuþuna basýn

x Bu özelliði kullan
teknolojisi aracýlý
setini araç kiti te
arasýnda kablosuz
bilgi için, bkz: "Bl
sayfa 45.

x Prensip olarak, Bl
kulaklýklý mikrofo
baþka bir uyumlu
kurabilir. Bu nede
kablosuz bir kula
daha önce baþka 
telefonuyla kurul
kesmeniz gerekeb

x Uyumlu bir cep te
SIM Eriþim Profili
teknolojisini kulla
mikrofon setine a
telefonunda kula
kablosuz Bluetoo
bir ses komutuyla
"Ses komutlarý", s



Telefonunuzu kullanmaya baþlamadan önce
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ullanma
u, telsiz birimine takýlan ayrý bir araç SIM 
irsiniz.
z: "Baþlarken", sayfa 19.

la ses seviyesini kolayca ayarlama
Gelen aramalarý bildiren zil sesi 
seviyesini,  tuþunu gerektiði kadar 
döndürüp istediðiniz seviyeyi seçerek 
kolayca ayarlayabilirsiniz. 

örüþme sýrasýnda hoparlörün ses seviyesini 
rlayabilirsiniz.

kullanmaya baþlamadan 

u kullanmaya baþlamadan önce lütfen 
uyun:

ýldýðýnda telefon da otomatik olarak açýlýr.
ýný kapattýðýnýzda, araç kiti telefonu 
apatýlmaz: Kapanma süresi iþleviyle 
luncaya kadar çalýþmaya devam eder. 
, bkz: "Kapanma süresi", sayfa 38.

ildiðinden ve doðru çalýþtýðýndan emin 
iti telefonunuzu belirli aralýklarla kontrol 
Rehber kayýtlarýna hýzlý eriþim
Rehber kayýtlarý arasýnda istediðiniz 
telefon numarasýný bulmanýzý ve arama 
yapmanýzý kolaylaþtýracak bir kýsayol 
özelliði saðlanmýþtýr.

a Belirli bir rehber kaydýný bulmak için, ekran bekleme 
modundayken  tuþunu saða döndürerek ismin rehber 
kaydýndaki ilk harfine ilerleyin ve  tuþuna basýn.

a  tuþuyla istediðiniz isme ilerleyin ve numarayý aramak 
için  tuþuna basýn.

x Bu özelliði kullanabilmeniz için önce araç kiti telefonuna 
kartvizit kayýtlarý yapmanýz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Kartvizitleri indir", sayfa 50.

y Rehberinizde kayýtlý olan her isme en çok 5 telefon numarasý 
atayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Rehber", sayfa 33.

Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanan 
mobil veri servisleri
Araç kiti telefonunuz, uyumlu bir harici cihazý, örneðin uyumlu 
bir dizüstü bilgisayarý Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi 
aracýlýðýyla araç kiti telefonuna baðlamanýzý saðlayan çok 
kullanýþlý bir özellikle donatýlmýþtýr.
Böylece, araçtaki uyumlu bir dizüstü bilgisayardan mobil 
Ýnternet eriþimi için artýk GPRS veya HSCSD gibi GSM veri 
servislerini kullanabilirsiniz.

Araç SIM kartý k
Araç kiti telefonunuz
kartýyla da kullanabil
Ayrýntýlý bilgi için, bk

Navi döner tuþuy

Ayrýca, devam eden g
de  tuþuyla aya

Telefonunuzu 
önce
Araç kiti telefonunuz
aþaðýdaki bilgileri ok

x Aracýn kontaðý aç
Aracýnýzýn kontað
otomatik olarak k
belirlenen süre do
Ayrýntýlý bilgi için

x Hatasýz monte ed
olmak için, araç k
edin.



Telefonla birlikte verilen etiketler

kte verilen etiketler
la birlikte verilen etiketler servis ve benzeri 
em taþýr.
nti belgenizin üzerine yapýþtýrýn.

ý için gereken giriþ kodlarý
neli): 
ik Numarasý (Personal Identification 
 kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korur. 

le SIM kartýnýzla birlikte verilir.
ýcýlar telefonu açarken PIN’i girmenizi 
emini devre dýþý býrakmanýza olanak 

aneli): 
IM kartýyla birlikte verilebilir ve bazý 
için gereklidir.
larý (8 basamaklý):
aj Açma Anahtarý (Personal Unblocking 
lmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için 
dilen bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için 
ir. 

M kartýnýzla birlikte verilmediyse, lütfen 
a baþvurun.
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Araç SIM kartý kullanma
Araç kiti telefonunuzun ayrý bir araç SIM kartýyla çalýþmasý için 
telsiz birimine geçerli bir araç SIM kartý takmanýz gerekir. 
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Araç SIM kartýnýn takýlmasý", sayfa 19. 

Uzak SIM kartý kullanma
Aþaðýdaki koþullar saðlandýðýnda, araç kiti telefonunu uzak bir 
SIM kart kullanarak çalýþtýrabilirsiniz: 
p Uzak SIM kart, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini ve 

Bluetooth SIM Eriþim Profili standardýný destekleyen uyumlu 
bir cep telefonuna takýlý olmalýdýr. Uyumlu cep telefonlarý 
hakkýnda bilgi almak için Nokia’nýn Web sitesini ziyaret 
edin: http://www.nokia.com.

p Uzak SIM karta eriþim için, uyumlu cep telefonu önce 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi aracýlýðýyla araç kiti 
telefonuyla eþleþtirilmelidir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Bluetooth þifresi kullanarak eþleþtirme", sayfa 47.

p Uyumlu cep telefonu açýk, batarya yeterince dolu ve 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi etkinleþtirilmiþ 
olmalýdýr.

Telefonla birli
Araç kiti telefonunuz
konular açýsýndan ön
a  etiketini gara

Araç SIM kart
p PIN kodu (4-8 ha

PIN - Kiþisel Kiml
Number), araç SIM
PIN kodu genellik
Bazý servis saðlay
isteyen komut ist
verebilir.

p PIN2 kodu (4-8 h
PIN2 kodu araç S
iþlevlere eriþmek 

p PUK ve PUK2 kod
PUK - Kiþisel Blok
Key) kodu bloke o
kullanýlýr. Bloke e
PUK2 kodu gerek

x Bu kodlar araç SI
servis saðlayýcýnýz



Araç kiti telefonunuz
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ri
stergeler ekranda görüntülenebilir.

deki hücresel þebekenin sinyal gücünü 
k ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü 

ramayý gösterir.
 metin mesajý aldýnýz.
etin mesajlarýný gösterir.
a özelliði (þebeke servisi) açýktýr. 
ktarma (þebeke servisi)", sayfa 35.
beke servisi) etkindir.
irsiniz. 
unu sola döndürün. 
ilirsiniz.

unu saða döndürün. 
niz.
ðinin etkin olduðunu gösterir.

me iþlevini devre dýþý býrakmýþtýr.
3. Araç kiti telefonunuz
SU-11 ekran
Araç kiti telefonu kullanýma hazýr 
olduðunda ve henüz hiçbir karakter 
girilmediðinde, þekilde gösterilen 
bekleme ekraný görüntülenir. 
Ayrýca, þebeke operatörü logosu da 
görüntülenir.

Bir iþlevi ses etiketini kullanarak 
etkinleþtirmek isterseniz, öncelikle 
ses ekranýný çaðýrmanýz gerekir. 
Bunu bekleme ekranýndayken 
yapmak için  tuþuna basýn.
Performansý artýrmak için ekran parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. 
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Ekraný arkadan aydýnlatma", sayfa 37.

Ekran göstergele
Aþaðýda açýklanan gö

Bulunulan yer
gösterir. Çubu
demektir.
Devam eden a
Bir veya birkaç
Okunmamýþ m
Arama aktarm
Bkz: "Arama a
Ana þebeke (þe
Sayýlarý girebil
Navi döner tuþ
Þimdi konuþab

Navi döner tuþ
Harf girebilirsi
Dolaþým özelli

Þebeke, þifrele



SU-11 ekran

etin mesajlarýný gösterir. Bu gösterge yanýp 
ýza dolu demektir.
iletilmekte olduðunu gösterir.

ofon setinin ses seviyesi ayarlanabilir.

iyesi ayarlanabilir.

eviyesi ayarlanabilir.

ýðý ayarlanabilir.

ri için göstergeler
i etkin durumda.

r.

ri için göstergeler
olojili bir cihaz araç kiti telefonuyla 

.
losuz iletiþim teknolojisi etkin.

leri
diðini gösterir.

alý olduðunu veya izin verilemeyeceðini 
16 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zil sesi kapatýlmýþtýr.

Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi etkinleþtirilmiþtir, 
bkz: "Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi", sayfa 45.
Kullanýcý profili 1 kullanýmdadýr.
Bkz: "Kullanýcý deðiþtirme", sayfa 51. 
Kullanýcý profili 2 kullanýmdadýr.
Bkz: "Kullanýcý deðiþtirme", sayfa 51.

Baþka göstergeler de görüntülenebilir:

Arama göstergeleri
Etkin bir sesli aramayý gösterir.

Sesli arama baðlantýsýnýn kesildiðini gösterir. 

Sesli aramalar kulaklýklý mikrofon setine aktarýlmýþtýr.

Veri iletiþimi etkindir.

Faks iletiþimi etkindir.

Etkin bir GPRS baðlantýsýný gösterir. 

Etkin olmayan bir GPRS baðlantýsýný gösterir. 

Arama, beklemeye alýnmýþtýr.

Genel göstergeler
El ile þebeke aramasýný gösterir.

Okunmamýþ m
sönüyorsa, haf
Bir kartvizitin 

Bu ayar etkin.

Kulaklýklý mikr

Zil sesi ses sev

Hoparlör ses s

Ekranýn arka ýþ

Kaydedici iþlevle
Kaydedici iþlev

Kaset çalýnýyo

Bluetooth iþlevle
Bluetooth tekn
eþleþtirilmiþtir
Bluetooth kab

Bildirim gösterge
Bir öðenin silin

Kaydýnýzýn hat
gösterir. 



CUW-3 giriþ cihazýnýn temel bileþenleri

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 17

ihazýnýn temel bileþenleri
Ýþlev seçiciler, dört tuþtan ve Navi döner 
tuþundan oluþur. Seçili ayara baðlý olarak, 
aþaðýdakiler arasýndan seçim 
yapabilirsiniz:

mak için basýlý tutun:
þlevini etkinleþtirme.
, bkz: "Acil bir arama yapmak için", sayfa 64. 

için basýn:
yý kabul etme.
ðýnýz 10 telefon numarasýnýn listesini 
.

ý çevirmeye baþlama.

mak için basýlý tutun:
rý veya diðer kayýtlarý silme.
anýna dönme.

için basýn:
rme.
teri veya sayýyý silme.
 öðesine veya ekranýna dönme.
Tamam (ayarý veya yapýlan seçimi onaylar).

Ek bilgileri gösterir.

Uyarýyý gösterir.

Mesajýnýz gönderilmektedir (mesajýn karþý tarafa ulaþmýþ 
olduðunu göstermez).

CUW-3 giriþ c

Aþaðýdakileri yap
– acil arama i
Ayrýntýlý bilgi için

Þunlarý yapmak 
– gelen arama
– en son aradý

görüntüleme
– bir numaray

Aþaðýdakileri yap
– metni, sayýla
– bekleme ekr

Þunlarý yapmak 
– aramayý biti
– girilen karak
– önceki menü



CUW-3 giriþ cihazýnýn temel bileþenleri

þuna basarak
m içindeki bir iþleve eriþebilirsiniz:
atma ve öðe seçme.
ðe seçme.
aþlatma ve öðe seçme.
 ekranýndan aþaðýdaki iþlevleri etkinleþtirir: 

ak için basýn.
ldirmek için ekran ýþýðý yanýp söner.
nu kapalý moda getirmek için basýlý tutun. 
 dönmek için tekrar basýn.
eya devam eden görüþmeleri araç kiti 
yumlu ve eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon 
iz tekrar araç kiti telefonuna aktarmak için 

nu yeniden baþlatmak için  tuþuna basýn 
aha uzun süre basýlý tutun.

e ekranýndayken aþaðýdaki ses iþlevlerini 

ses komutlarýný etkinleþtirmek için basýn.
inleþtirmek için (devam eden aramalar 
ilir) basýlý tutun.
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Navi döner tuþu
Gelen arama sýrasýnda zil sesi seviyesini veya devam eden 
arama sýrasýnda hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için 
Navi döner tuþunu döndürün. Ayrýca, menü öðeleri 
arasýnda gezinmek için de Navi döner tuþunu 
kullanabilirsiniz..
Bekleme ekranýnda, Navi döner tuþunu sola 
döndürerek
telefon numarasý girmeyi etkinleþtirebilirsiniz. Ses 
ekranýndayken Navi döner tuþunu sola çevirirseniz ses 
komutlarý arasýnda gezinebilir, örneðin içlerinden birini 
dinlemek üzere seçebilirsiniz.
Bekleme ekranýnda, Navi döner tuþunu saða 
döndürerek
alfabetik sýrada bir rehber kaydý arayabilirsiniz. Ses 
ekranýndayken Navi döner tuþunu saða çevirirseniz, bir 
numarayý sesle aramak üzere atadýðýnýz ses etiketleri 
arasýnda gezinebilir, örneðin içlerinden birini dinlemek 
üzere seçebilirsiniz.

Navi döner tu
belirli bir baðla
– menüyü baþl
– bir listeden ö
– seçenekleri b

Bu tuþ, bekleme

a Zil sesini kapatm
Gelen aramayý bi

a Araç kiti telefonu
Bekleme ekranýna

a Gelen aramalarý v
telefonunuzdan u
setine ve istersen
basýn.
Araç kiti telefonu
ve 10 saniyeden d

Bu tuþ, beklem
etkinleþtirir:

a Sesle aramayý ve 
a Kayýt iþlemini etk

sýrasýnda da olab
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 (3) þekilde 
erek kilidini açýn.

 þekilde 
ek tarafýndan 
açýn (4).

 yuvasýna 
 kartýn doðru 
 ve altýn renkli 

size dönük 
 olun.

 orijinal 
 itin ve okla 
kaydýrarak yerine 
iriminin kapaðýný 
 oturduðundan 
4. Baþlarken
Araç SIM kartýnýn takýlmasý
Araç kiti telefonu ayrý ve özel bir araç SIM kartýyla kullanýlabilir. 
Bu durumda, telsiz birimine bir SIM kart takmanýz gerekir. 

   ÝPUÇLARI:
Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde 
saklayýn.

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

a SIM kartý takmadan önce araç kontaðýný kapatýn.
a Telsiz birimi muhafazasýndaki 

mandalý (1) hafifçe bastýrarak 
kapaðý açýn ve kaldýrýn (2).

a SIM kart yuvasýný
gösterildiði gibi it

a SIM kart yuvasýný
gösterildiði gibi, t
yukarý kaldýrarak 

a SIM kartý dikkatle
yerleþtirin (5). SIM
yerleþtirildiðinden
temas yüzeyinin 
olduðundan emin

a SIM kart yuvasýný
konumuna doðru
gösterilen yönde 
kilitleyin. Telsiz b
kapatýn ve yerine
emin olun.
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llanma
, otomatik olarak, Bluetooth kablosuz 
ini ve Bluetooth SIM Eriþim Profili 

kleyen uyumlu bir cep telefonu aramaya 
ihazlar listesinden istediðiniz cihazý seçin 
 Eriþim Profili þifresini girerek, seçtiðiniz 
lefonunuzla eþleþtirin. Ayrýntýlý bilgi için, 
ifresi kullanarak eþleþtirme", sayfa 47. 
eniz istenirse, uyumlu cep telefonunda 
IM kartýn PIN kodunu girin. Girdiðiniz kod 
nde görüntülenir. Onaylamak için  
ç kiti telefonu, sonraki kullanýmlarýnýzda 
memesi için PIN kodunu kaydetmek isteyip 
ar. 

 eþleþtirilir ve PIN kodu doðru olarak 
yumlu cep telefonunun uzak SIM kartý 
’e atanýr. Daha sonra araç kiti telefonu, 
e uyumlu cep telefonunda saklanan rehber 
ti telefonunun hafýzasýna kopyalamak 
inizi sorar. Bir sonraki adýmda, araç kiti 
 cep telefonunda takýlý olan SIM karta 
iz þebekesinde oturum açar.
de Bluetooth SIM Eriþim Profili’ni 
lu bir cep telefonu yoksa ve telsiz 
 SIM kartý takýlýysa, bu araç SIM kartýný 
durumda araç kiti telefonu bu SIM kartý 
yapar. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Araç SIM 
ý", sayfa 19.
20 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Açma/kapatma ve kapalý mod

   ÝPUÇLARI:
Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da 
tehlikeye yol açabileceði durumlarda, araç kiti telefonunuzu 
kapatarak kapalý moda getirin. Bu durumda, araç kontaðý açýk 
olsa bile araç kiti telefonu devre dýþýdýr.

Araç kiti telefonunu açma
Araç kiti telefonunuzu açmak için yalnýzca kontak anahtarýný 
çevirmeniz yeterlidir. Araç kiti telefonunuz kontak sistemiyle 
baðlantýlý olduðundan, kontaðý açtýðýnýzda araç kiti telefonunuz 
da otomatik olarak açýlýr. Araç kiti telefonunun en son 
kullanýmýnda etkinleþtirilmiþ olan SIM karta baðlý olarak çeþitli 
komut istemleri görüntülenir:

Ýlk çalýþtirma, etkin kullanýcý profiline SIM kart atanmamiþ
Araç kiti telefonuna veya etkin kullanýcý profiline bir SIM kart 
atamadýysanýz, etkin kullanýcý profili için araç kiti telefonunun 
ekran metinlerinde kullanýlacak dili seçmeniz istenir. Daha 
sonra, araç SIM kartýnýn kullanýldýðý etkin kullanýcý profiliyle 
iþleme devam edebilir veya uzak bir SIM kartý, örneðin uyumlu 
bir cep telefonunda takýlý olan SIM kartý kullanmayý 
seçebilirsiniz.

p Uzak SIM kartý ku
Araç kiti telefonu
iletiþim teknolojis
standartýný deste
baþlar. Bulunan c
ve Bluetooth SIM
cihazý araç kiti te
bkz: "Bluetooth þ
PIN kodunu girm
takýlý olan uzak S
ekranda **** þekli
tuþuna basýn. Ara
yetki iþlemi gerek
istemediðinizi sor

Cihazlar baþarýyla
girilirse, seçilen u
kullanýcý profili 1
uzak SIM kartta v
kayýtlarýný araç ki
isteyip istemedið
telefonu, uyumlu
eriþerek GSM tels

p Cihazlarýn listesin
destekleyen uyum
biriminde bir araç
seçebilirsiniz. Bu 
kullanarak iþlem 
kartýnýn takýlmas



Açma/kapatma ve kapalý mod

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 21

jisinin iþlevlerini düzenli olarak 
rneðin uyumlu bir cep telefonundaki 
 sýk sýk araç kiti telefonunun hafýzasýna 
yumlu cep telefonundaki "Yetki iste" 
dýþý býrakabilirsiniz Böylece, ayrý bir onay 
e gerek kalmadan, Bluetooth kablosuz 
ini destekleyen cihazlar arasýnda otomatik 
rulabilir. Bunu yapmak için, Eþleþmiþ 
enü öðesine gidin ve Yetki iste seçeneðini 
tirin. Ayrýntýlý bilgi için, araç kiti 
ndýðýnýz, Bluetooth teknolojisini 
lu cep telefonunun kullaným kýlavuzuna 

 cep telefonunda takýlý olan SIM kartýn PIN 
niz, aracýn kontaðýný her açtýðýnýzda 
girmeniz istenir.
ndaki uzak SIM kart etkin kullanýcý 
de bulunamýyorsa, araç kiti telefonu 
listesini görüntüler.
krar takýn 
, etkin kullanýcý profiline atanmýþ olan uzak 
 arar.

etkin kullanýcý profilini deðiþtirebilirsiniz. 
, bkz: "Kullanýcý deðiþtirme", sayfa 51.
ý kullan 
kin kullanýcý profiline geçici olarak 
p Araç SIM kartýný kullanma
Telsiz biriminde doðru olarak takýlmýþ bir SIM kart 
bulunduðu halde SIM reddedildi mesajý görüntülenirse 
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
PIN kodunu girmeniz istenirse, araç SIM kartýnýn PIN kodunu 
girin. Girdiðiniz kod ekranda **** þeklinde görüntülenir. 
Onaylamak için  tuþuna basýn.
PIN kodu doðru girildiyse, araç SIM kartý kullanýcý profili 1’e 
atanýr. Daha sonra araç kiti telefonu, araç SIM kartýndaki 
rehber kayýtlarýný araç kiti telefonunun hafýzasýna 
kopyalamak isteyip istemediðinizi sorar. 

y Araç kiti telefonundaki rehber kayýtlarý, kullanýlan araç SIM 
kartýndakiler deðil, araç kiti telefonunun dahili hafýzasýndaki 
kayýtlardýr.

Etkin kullanýcý profiline atanmýþ uzak SIM kart
Uyumlu bir cep telefonunda takýlý olan SIM kartý araç kiti 
telefonundaki etkin kullanýcý profiline daha önceden atadýysanýz, 
aracýn kontaðý açýldýðý anda, araç kiti telefonu Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisini etkinleþtirir ve araç kiti 
telefonunun en son kullanýmýnda SIM kartýn takýlý olduðu uyumlu 
cep telefonunu otomatik olarak aramaya baþlar. Bluetooth 
teknolojisini destekleyen cihazlar listesinde bu cihazýn adý varsa 
ve otomatik PIN kodu giriþini etkinleþtirdiyseniz (yani, bundan 
böyle yetki istenmesi gerekmeyecekse), araç kiti telefonu uyumlu 
cep telefonundaki SIM kart aracýlýðýyla GSM þebekesinde 
otomatik olarak oturum açar. Bu durumda, aracýn kontaðýný 
açtýðýnýz anda þebekede otomatik olarak oturum açýlacaðýndan 
kod girmeniz istenmeyecektir.

y Bluetooth teknolo
kullanýyorsanýz, ö
rehber kayýtlarýný
kopyalýyorsanýz, u
seçeneðini devre 
veya yetki iþlemin
iletiþim teknolojis
olarak baðlantý ku
cihazlarý göster m
Kapalý ayarýna ge
telefonuyla baðla
destekleyen uyum
bakýn.

Buna karþýlýk, uyumlu
kodunu kaydetmezse
yeniden PIN kodunu 
Uyumlu cep telefonu
profiline atandýðý hal
aþaðýdaki seçenekler 
p Uzak SIM kartý te

Araç kiti telefonu
SIM kartý yeniden

p Kullanýcý deðiþtir 
Bu iþlevi seçerek 
Ayrýntýlý bilgi için

p Araba SIM kartýn
Araç SIM kartý et
atanabilir.
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a
kapattýðýnýzda, araç kiti telefonu otomatik 
panma süresi iþlevini kullanarak 
yunca çalýþmaya devam eder. Sürmekte 
varsa, araç kiti telefonu bu sürenin 
larak kapatýlmaz. Kapanma süresi sayacý 
ttikten sonra geri sayýma baþlar.

çin belirlenmiþ fabrika ayarý sýfýr dakikadýr.

Aracýnýzýn kontaðý açýkken kapalý moda 
geçiþ yapmak için:

tutun. 
unu basýlý tutun. 
nuz kapalý modundayken, yukarýdaki 
 ekran görüntülenir.
nuzu yeniden kullaným moduna getirmek 
sýn. 
enen talimatlara uyun.

 kapalý moddayken, araç kiti telefonu ile 
onu arasýnda önceden kurulmuþ olan 
th SIM Eriþim Profili baðlantýsý etkin 
 durumda, uyumlu cep telefonunun GSM 
þenleri hala kapalý demektir.
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y Araç SIM kartý yalnýzca aracýn kontaðý açýk olduðu sürece 
etkin kullanýcý profiline atanýr. Örneðin, uyumlu cep 
telefonu kablosuz Bluetooth baðlantýsý kuramayacaðýnýz 
kadar uzaktaysa, standart kullanýcý profilinize geçici olarak 
eriþmek için telsiz birimine takýlý olan araç SIM kartýný 
kullanabilirsiniz. Aracýn kontaðýný kapatýp yeniden 
açtýðýnýzda, araç kiti telefonu otomatik olarak uyumlu cep 
telefonunun uzak SIM kartýný aramaya baþlar.

p SIM kart ata
Etkin kullanýcý profiline uzak SIM kart veya araç SIM 
kartýndan biri atanabilir.

Etkin kullanýcý profiline atanmýþ araç SIM kartý
Araç kiti telefonundaki etkin kullanýcý profiline bir araç SIM 
kartý, yani telsiz biriminde takýlý olan SIM kartý atadýysanýz ve 
telsiz biriminde doðru olarak takýlmýþ bir SIM kart bulunduðu 
halde ekranda SIM reddedildi mesajý görüntülenirse þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
PIN kodunu girmeniz istenirse, araç SIM kartýnýn PIN kodunu 
girin. Girdiðiniz kod ekranda bir dizi yýldýzla **** gösterilir. 
Onaylamak için  tuþuna basýn. 

PIN kodu doðru olarak girildiyse, araç kiti telefonu araç SIM 
kartýný kullanarak GSM telsiz þebekesinde oturum açar. Daha 
sonra, eðer araç kiti telefonunun hafýzasýnda önceden 
kaydedilmiþ rehber kaydý yoksa, araç SIM kartýndaki rehber 
kayýtlarýný araç kiti telefonunun hafýzasýna kopyalamak isteyip 
istemediðinizi sorar.

y Araç kiti telefonundaki rehber kayýtlarý, kullanýlan araç SIM 
kartýndakiler deðil, araç kiti telefonunun dahili hafýzasýndaki 
kayýtlardýr.

Telefonu kapatm
Aracýnýzýn kontaðýný 
olarak kapatýlmaz: ka
ayarladýðýnýz süre bo
olan etkin bir arama 
bitiminde otomatik o
ancak etkin arama bi

x Kapanma süresi i

Kapalý mod

a  tuþunu basýlý 
a Ardýndan,  tuþ

Araç kiti telefonu
þekilde gösterilen

a Araç kiti telefonu
için  tuþuna ba

a Ekranda görüntül

y Araç kiti telefonu
uyumlu cep telef
kablosuz Bluetoo
durumda kalýr. Bu
alýcý ve verici bile
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x Araç kiti telefonuyla uyumlu cep telefonu arasýndaki 
kablosuz Bluetooth SIM Eriþim Profili baðlantýsý kesilirse 
(örneðin, kullanýcý araçtan uzaklaþtýðý için uyumlu cep 
telefonu eriþim alaný dýþýnda kalýrsa), uyumlu cep 
telefonunun GSM alýcý ve verici bileþenleri otomatik olarak 
yeniden devreye girer ve cep telefonu kendi SIM kartýný 
kullanarak GSM þebekesinde oturum açar. Böyle bir 
durumda, telsiz telefon kullanmanýn yasak veya tehlikeli 
olduðu ya da baþka cihazlarla giriþime yol açabileceði 
yerlerde, araç kiti telefonunu kapalý moduna getirmeyi ve 
uyumlu cep telefonunu kapatmayý kesinlikle unutmayýn.



Arama iþlevleri

abilmeniz için, araç kiti telefonunun 
aralar için birer ses etiketi kaydetmeniz 
ilgi için, bkz: "Ses etiketleri", sayfa 42.

e aramak için  tuþuna basýn; ekranda 
örüntülenir.
anýn ses etiketini yüksek sesle ve açýk 

 ses etiketini tanýdýðýný belirtmek için ses 
ar ve 1,5 saniye sonra bu etikete atanmýþ 
tik olarak arar.

ma (isimle arama)
Rehber kayýtlarý arasýndan bir isim 
seçerek istediðiniz numarayý kolayca 
arayabilirsiniz:

odundayken,  tuþunu saða 
rde alfabenin istediðiniz harfine ilerleyin 
sarak bu harfle baþlayan isimlerin listesini 

ediðiniz isme ilerleyin ve bu isimle 
arayý aramak için  tuþuna basýn.

yda, numaralarý birbirinden ayýrt etmek 
klý simgelerle en çok beþ telefon numarasý 
þka bir simge seçilmediði sürece, bir ismin 
 ilk numara  (Genel) simgesiyle 
alarý ayýrt etmek için kullanýlan diðer 
r:  (Mobil),  (Ev),  (Ofis) ve 
24 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Arama iþlevleri
Sesle arama

Rehberdeki bir numaraya eklenmiþ olan 
ses etiketini söyleyerek kolayca arama 
yapabilirsiniz. Rehberinizde kayýtlý olan 
numaralardan en çok 12 tanesine isim 

etiketi eklenebilir. Kiþinin ismi gibi herhangi bir sözcüðün (veya 
sözcüklerin) söylenmesi, sesle arama yaparken gereken ses 
etiketi olarak kullanýlabilir.
Sesle aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin:
p Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine 

baðlýdýr.
p Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz 

ortamlarda kaydedip, arama yapýn.
p Bir ses etiketini kaydederken veya ses etiketini söyleyerek 

arama yaparken, mikrofona doðru net ve anlaþýlýr biçimde 
konuþun.

p Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve 
farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn.

x Kayýt sýrasýnda ismi nasýl söylediyseniz, arama yaparken de 
ayný biçimde söylemelisiniz. Bu, örneðin, gürültülü 
ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her 
koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

x Bu özelliði kullan
rehberindeki num
gerekir. Ayrýntýlý b

a Bir numarayý sesl
Konuþun mesajý g

a Ýstediðiniz numar
þekilde söyleyin.

Araç kiti telefonunuz
etiketini kayýttan çal
olan numarayý otoma

Rehberden ara

a Ekran bekleme m
döndürerek rehbe
ve  tuþuna ba
açýn.

a  tuþuyla ist
kaydedilmiþ num

x Rehberdeki her ka
için kullanýlan far
atayabilirsiniz. Ba
altýna kaydedilen
gösterilir. Numar
simgeler þunlardý

 (Faks).
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i
ralarýna atadýðýnýz en çok 12 isim etiketini 
gi için, bkz: "Sesle arama", sayfa 24. 
radýðýnýz numaralara hýzla eriþebilmeniz 

e ekranýndan hýzla ve kolayca 

a döndürerek istediðiniz kayda ilerleyin ve 
 tuþuna basýn.
enen talimatlara uyun.
 için  tuþuna basýn.

e servisi
Arama bekletme iþlevi etkinleþtirilmiþse, 
devam etmekte olan bir arama sýrasýnda 
gelen tüm aramalar size bildirilir. Bu 
özellik, gelen aramayý kabul etmenize 
olanak tanýr (þebeke servisi).

i ayarlar kullanýlabilir:

a bekletme servisini etkinleþtirir.

a bekletme iþlevini devre dýþý býrakýr.

iti telefonunuzda o an için etkin durumda 
ðrenmek istiyorsanýz bu seçeneði belirleyin 
Ýsme kaydedilmiþ diðer numaralardan 
herhangi birini aramak için:

a  tuþuna basýn ve  tuþuyla istediðiniz simgeye veya 
telefon numarasýna ilerleyin.

a Numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Tekrar arama
Kýsa süre önce aradýðýnýz bir numarayý tekrar aramak için, en 
son aradýðýnýz 10 numaranýn listesini görüntüleyebilirsiniz.
a Ekran bekleme modundayken  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz numaraya veya isme ilerleyin. 
a Numarayý aramak için  tuþuna basýn. 

NaviTM döner tuþunu kullanarak arama 
yapma
Telefon numarasý girmek ve arama yapmak için Navi döner 
tuþunu kullanabilirsiniz.
a Ekran bekleme modundayken,  tuþunu sola döndürerek 

telefon numarasýnýn ilk rakamýna gidin ve rakamý seçmek 
için  tuþuna basýn.

a Aradýðýnýz numaradaki diðer rakamlar için de ayný iþlemi 
tekrarlayýn ve telefon numarasýnýn tamamý ekranda 
görününceye kadar devam edin..

a Numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Favoriler listes
Bu liste, telefon numa
içerebilir. Ayrýntýlý bil
Favoriler listesi, sýk a
için sunulmuþtur. 

y Bu listeyi beklem
çaðýrabilirsiniz.

a  tuþuna basýn.
a  tuþunu sað

seçmek için 
a Ekranda görüntül
a Numarayý aramak

Arama bekletm

Bu özellikte aþaðýdak
p Etkin kýl 

Bu seçenek, aram
p Ýptal 

Bu seçenek, aram
p Durum kontr. 

Bu servisin araç k
olup olmadýðýný ö
(þebeke sorgusu).



Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler

anýz arama ekranýna dönersiniz.
lan arama varsa, etkin durumda kalýr.

a
Ýsterseniz, mikrofonun kapanmasýný 
saðlayan Sustur seçeneðini belirleyerek 
devam etmekte olan aramayý 
susturabilirsiniz. Bu durumda, ekranda 
Susturuldu mesajý görüntülenir.

i açmak için,  tuþuna basýn.

rneðin bir numarayý kontrol etmek veya 
on numarasý vermek için rehber kayýtlarýna 
iz. 
çin:
ber kayýtlarý arasýnda ilerleyin.
k için  tuþuna basýn.

 kabul etme veya reddetme
bul etmek için  tuþuna, arama sona 
k için ise  tuþuna basýn.
ddetmek için  tuþuna basýn.
 etkinleþtirilmiþse (þebeke servisi) ve gelen 
 numaranýz gibi baþka bir numaraya 
dettiðiniz numaralar da ayný numaraya 
ýlý bilgi için, bkz: "Arama aktarma (þebeke 
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a Etkin bir görüþmeyi sürdürürken gelen aramayý kabul etmek 
için  tuþuna basýn. Bu durumda, ilk arama beklemeye 
alýnacaktýr.

a Etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak 
için  tuþuna basýn.

a Etkin durumdaki aramayý bitirmek ve beklemedeki aramaya 
dönmek için  tuþuna basýn.

Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Ayarlar", sayfa 34.

Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek 
seçenekler
Etkin bir arama sýrasýnda aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
p DTMF gönder
p Sustur
p Rehber
Seçenekler listesini görmek için:
a Etkin arama sýrasýnda  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.

DTMF gönder
DTMF zil sesi dizeleri, þifre göndermek veya telesekreterinize 
eriþmek gibi iþlemler için kullanýlabilir. 
a  tuþunu sola döndürerek istediðiniz rakama ilerleyin ve 

seçmek için  tuþuna basýn.
a Dizedeki diðer rakamlarý seçmek için bu adýmý tekrarlayýn.
Seçtiðiniz rakam DTMF sesi olarak hemen gönderilir.
a Bu seçenekten çýkmak için  tuþuna basýn.

y  tuþuna basars
Devam etmekte o

Aramayý susturm

a Mikrofonun sesin

Rehber 
Görüþme sýrasýnda, ö
arayan kiþiye bir telef
bakmak isteyebilirsin
Kartvizitleri görmek i
a  tuþuyla reh
a Rehberden çýkma

Gelen aramayý
a Gelen aramayý ka

erdiðinde bitirme
a Gelen aramayý re
Meþgulse aktar iþlevi
aramalar telesekreter
yönlendiriliyorsa, red
aktarýlacaktýr. Ayrýnt
servisi)" 35.
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nin listesi

pla
 kaydet

ala

i numarasý
ný merkez yoluyla

r

r

6. Menüyü kullanma
Nokia 610 araç kiti telefonu, menüler halinde gruplandýrýlmýþ 
çok geniþ bir iþlev yelpazesi sunar.

Menü iþlevlerine eriþme
Bekleme ekranýndan menüye eriþmek için  tuþuna basýn. 
Daha sonra, aþaðýdaki tuþlarý kullanarak menüde 
gezinebilirsiniz:

Bir seçenekler listesini yukarýya doðru kaydýrmak için Navi 
döner tuþunu sola döndürün.
Bir seçenekler listesini aþaðýya doðru kaydýrmak için Navi 
döner tuþunu saða döndürün.
Ýstediðiniz seçeneði belirlemek için Navi döner tuþuna 
basýn.
Yapýlan bir kaydý silmek için bu tuþa basýn. Ayrýca, önceki 
menü düzeyine geri dönmek için de bu tuþa basabilirsiniz 
(menü iþlevleri listesine bakýn). Ekraný temizlemek ve 
bekleme ekranýna dönmek için bu tuþu basýlý tutun.

Menü iþlevleri
m Mesajlar
t Gelen kutusu
t Ara
t Þablonla ceva
t Þablon olarak
t Sil
t Telefona kopy

t Mesaj ayarlarý
t Mesaj merkez
t Size cevap ay

t Þablonlarý göster
t Gönder
t Sil

m Aramalar
t Cevapsýz aramala
t Gelen aramalar
t Aranan numarala

m Rehber
t Bul 
t Sil 
t Hafýza durumu

m Zil sesleri
t Zil sesi seviyesi
t Zil sesi
t Uyarý zil sesleri



Menü iþlevlerinin listesi

larý
i gösterimi

i

si

esaj. dinle
umarasý

sorulmasý
eðiþtir
cý grubu

stesi
ý

.
i yükle
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m Ayarlar
t Saat ve tarih ayarý
t Saat ayarý
t Saat biçimi
t Tarih ayarý
t Tarih biçimi

t Arama ayarlarý
t Numaranýzýn gönderilmesi
t Þebeke belirler
t Açýk 
t Kapalý

t Arama aktarma
t Tüm sesli aramalarý aktar
t Meþgulse aktar
t Cevap yoksa aktar
t Ulaþýlamýyorsa aktar
t Bulunamýyorsa aktar
t Tüm aktarmalarý iptal et

t Otomatik cevaplama
t Kapalý
t Açýk

t Arama bekletme
t Etkin kýl 
t Ýptal
t Durum kontr.

t Telefon ayarlarý
t Dil
t Arka ýþýk ayar
t Hücre bilgiler
t Açýk
t Kapalý

t Þebeke seçim
t Otomatik
t El ile

t Kapanma süre
t Telesekreter
t Telesekreter m
t Telesekreter n

t GPRS modem
t Güvenlik ayarlarý
t PIN kodunun 
t PIN kodunu d
t Dahili kullaný
t Standart
t Açýk
t Kapalý

t Sabit arama
t Açýk
t Kapalý
t Numara li

t Ekolayzer ayarlar
t Hoparlör
t Radyo hoparl

t Fabrika ayarl. ger
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ra
k

ý göster
ur

ini düzenle (aksesuar)
raç kiti telefonu)
izin ver

arlar

tý göster

efon hafýzasý
asý
fýzasý
m Ses
t Ses etiketleri
t Yeni ses etiketi
t Ses etiketleri listesi
t Çal
t Deðiþtir
t Sil

t Ses komutlarý
t Yeni ses komutu
t Ses komutlarý listesi
t Çal
t Deðiþtir
t Sil

m Kaydedici
t Kaydet
t Çal
t Sil

m Bluetooth
t Ses donanýmlarý a
t Etkin cihazlara ba
t Eþleþmiþ cihazlar
t Baðlantý oluþt
t Eþleþmeyi sil
t Yetki iste
t Bluetooth ism

t Bluetooth ismi (a
t Ýkinci baðlantýya 
t Görünürlük

m Kullanýcýlar
t Kartvizitleri indir

Kullanýcý 1'e geç
t Kullanýcý 1 için ay
t SIM kart ata
t Etkin SIM kar
t Ayarlarý indir
t SIM ve tel
t SIM hafýz
t Telefon ha



Menü iþlevleri

lefonuyla Bluetooth SIM Eriþim Profili 
uþsa, araç kiti telefonuna gelen tüm kýsa 
k olarak bu cep telefonuna iletilir. 
esajlarý , okunmuþ metin mesajlarý ise 
rilir.
S göstergesi, mesaj hafýzasýnýn dolu 
i bir mesaj gönderebilmek veya alabilmek 

ardan bazýlarýný silmeniz gerekir.
sajý aldýysanýz:
nü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
eneðini belirleyin ve  tuþuna basarak 
i görüntüleyin.

ediðiniz seçeneðe ilerleyin ve okumak için 
n.
 veya mesajýn kendisini, göndereni veya 
n numarasýný ve mesajýn alýndýðý tarihi ve 
ek için  tuþuyla ilerleyin.
, seçilen mesajla ilgili iþlemler yapmanýzý 
ekler sunar.

n.
ediðiniz mesaja ilerleyin ve belirlemek için 
n.

umarasýný aramak için bu seçeneði 
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7. Menü iþlevleri
Mesajlar 

Araç kiti telefonunuzla kýsa metin 
mesajlarýný alabilir, okuyabilir ve 
göndereni yanýtlamak üzere arayabilir ya 
da bir mesaj þablonunu kullanarak SMS 

gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Bununla birlikte, kendi kýsa 
mesajlarýnýzý gönderebilmeniz için önce bazý MESAJ 
AYARLARI’ný yapmanýz gerekir.

x Trafik güvenliðinin birincil derecede önem taþýdýðýný 
unutmayýn. Sürüþ sýrasýnda elde tutulan bir telefon 
kullanmayýn ve trafik koþullarý elverdiði sürece, yalnýzca 
araç kiti telefonunuzun sunduðu özellikleri kullanýn.

x SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, araç kiti 
telefonunuzda Mesaj gönderildi yazýsý görüntülenebilir. Bu 
bildirim yalnýzca, araç kiti telefonunuzun mesajý 
programlanmýþ olan mesaj merkezi numarasýna 
gönderdiðini belirtir. Mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðý 
anlamýna gelmez. 

Gelen kutusu 
Bir SMS aldýðýnýzda, ekranda  
göstergesi ve 1 yeni mesaj alýndý 
bildirimiyle alýnan yeni mesajlarýn sayýsý 
görüntülenir. 

Araç kiti telefonunuza gönderilen tüm kýsa mesajlar alýnma 
sýrasýna göre gösterilir.

y Uyumlu bir cep te
baðlantýsý kurulm
mesajlar otomati

Okunmamýþ metin m
 simgesiyle göste

Yanýp sönen  SM
olduðunu belirtir. Yen
için önce eski mesajl
Birden çok metin me
a Mesajlar menüsü
a Gelen kutusu seç

mesajlarýn listesin
a  tuþuyla ist

 tuþuna basý
a Mesaja gözatmak

gönderenin telefo
saati görüntülem

Araç kiti telefonunuz
saðlayan çeþitli seçen
a  tuþuna basý
a  tuþuyla ist

 tuþuna basý

Ara
Gönderenin telefon n
belirleyin.
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ndayken bu ayarlarý yapmak için:
n.
saj ayarlarý menü öðesine ilerleyin ve 
 tuþuna basýn.
ediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
enen talimatlara uyun.

 kýsa mesaj olarak gönderilecek en çok 10 
. Araç kiti telefonunuzda önceden 
dart þablon vardýr; gelen kýsa mesajlar 
5 þablonu daha kaydederek bunlara 
ýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

rilir.

jlarla alýp kaydettiðiniz herhangi bir 
u seçeneði kullanýn.
ndayken, metin mesajý þablonlarýnýn 
k için:
n.
sajlar menüsüne ilerleyin ve seçenekleri 

n  tuþuna basýn.
blonlarý göster seçeneðine ilerleyin ve 

ek için   tuþuna basýn. 
Þablonla cevapla
Kýsa mesajý, kendi hazýrladýðýnýz bir þablonu kullanarak 
cevaplayabilirsiniz. Araç kiti telefonunuzdaki þablonlar listesini 
görüntülemek için, Þablonla cevapla seçeneðini belirleyin.

Þablon olarak kaydet
Bu seçenek, alýnan bir SMS’i þablon olarak kaydetme olanaðý 
verir. Daha sonra, þablonlar listesini görüntülemek, þablon 
seçmek ve mesajýnýzý göndermek için Þablonla cevapla 
seçeneðini belirleyin.

Sil
Kýsa mesajý silmek için bu seçeneði belirleyin.

Mesaj ayarlarý
Kýsa mesaj gönderebilmek için önce araç kiti telefonunuzda bazý 
ayarlar yapmanýz gerekir.

Mesaj merkezi numarasý
Bu numarayý servis saðlayýcýnýz verir. 

y Metin mesajý göndermek için gerekli olan mesaj merkezi 
numarasýný bu seçenekle kaydedin.

Size cevap ayný merkez yoluyla (þebeke servisi)
Kýsa mesaj cevaplarý genel olarak gönderenin abone olduðu 
SMS merkezi tarafýndan iþlenir. Size cevap ayný merkez yoluyla 
seçeneðini belirlerseniz, mesajýnýzý alan kiþi cevabýný sizin mesaj 
merkeziniz aracýlýðýyla gönderebilir.

Ekran bekleme modu
a  tuþuna basý
a  tuþuyla Me

seçmek için 
a  tuþuyla ist

için  tuþuna 
a Ekranda görüntül

Þablonlarý göster
Araç kiti telefonunuz
þablonu kaydedebilir
kaydedilmiþ beþ stan
arasýndan seçtiðiniz 
ekleyebilirsiniz. Aþað

Gönder 
Seçilen þablon gönde

Sil
Gönderilen kýsa mesa
þablonu silmek için b
Ekran bekleme modu
listesini görüntüleme
a  tuþuna basý
a  tuþuyla Me

görüntülemek içi
a  tuþuyla Þa

listeyi görüntülem



Arama kaydý

r 
ndayken, kaydedilen en son 10 aramanýn 
k için:
n.
malar menüsüne ilerleyin ve  tuþuna 

açýn. 
vapsýz aramalar seçeneðine ilerleyin ve 
ek için  tuþuna basýn.

lanarak listede ilerleyin. 
 dönmek için  tuþunu basýlý tutun.

ndayken, gelen en son 10 aramanýn 
maralarý listesini görüntülemek için:

n.
malar menüsüne ilerleyin ve  tuþuna 

açýn. 
len aramalar seçeneðine ilerleyin ve listeyi 
n  tuþuna basýn.
lanarak listede ilerleyin.

r
ndayken, aranan en son 10 numaranýn 
k için bir kýsayol kullanabilirsiniz:  

modundayken, en son aranan numaralarýn 
k için:
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a  tuþuyla þablonlar listesinde ilerleyin ve istediðiniz 
þablonu seçmek için  tuþuna basýn.

a Seçiminizi onaylamak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

y Size gönderilen kýsa mesajlardan kaydettiðiniz þablonlarý 
silebilirsiniz, ancak, araç kiti telefonunun hafýzasýnda kayýtlý 
olan 5 standart þablonu silemeyeceðinizi unutmayýn.

Arama kaydý
Telefon, cevapsýz, gelen ve aranan 
numaralarýn yaný sýra aramalarýnýzýn 
saatini ve tarihini de kaydeder.

x Telefon, cevapsýz ve gelen aramalarý yalnýzca þebekenin bu 
iþlevleri desteklemesi, telefonun açýk olmasý ve þebeke servis 
alaný içinde bulunmasý durumunda kaydeder.

y Bu listelerde, telefonunuza gelen en son 10 aramayý veya 
aradýðýnýz en son 10 numarayý görebilirsiniz. Bunlar, size 
kolaylýk saðlamasý için saðlanmýþtýr. En güncel öðe, listenin 
baþýnda gösterilir.

Arama kaydýndaki her öðe için üç seçenek bulunur: Ara, Arama 
zamaný veya Sil.
a Ýstediðiniz listeden bir kaydý seçip  tuþuna basýn. 
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Cevapsýz aramala
Ekran bekleme modu
listesini görüntüleme
a  tuþuna basý
a  tuþuyla Ara

basarak menüyü 
a  tuþuyla Ce

listeyi görüntülem
a  tuþunu kul
a Bekleme ekranýna

Gelen aramalar
Ekran bekleme modu
kaydedilen telefon nu
a  tuþuna basý
a  tuþuyla Ara

basarak menüyü 
a  tuþuyla Ge

görüntülemek içi
a  tuþunu kul

Aranan numarala
Ekran bekleme modu
listesini görüntüleme
tuþunu basýlý tutun.
Veya ekran bekleme 
listesini görüntüleme



Rehber
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e numara bulma
ralarýnýn listesine bekleme ekranýndan 

a döndürerek, istediðiniz ismin ilk harfine 
k için  tuþuna basýn.
ehberinizde seçilen harfle baþlayan tüm 
rebilirsiniz. Bunlar alfabetik sýrada 

edeki istediðiniz isme ilerleyin.
için  tuþuna basýn.
 için  tuþuna basýn.
 dönmek için  tuþuna basýn.
: "Rehberden arama (isimle arama)", sayfa 

ý silme
 isimleri ve isimlerle baðlantýlý telefon 
siniz.
odundayken, Rehber menüsünü seçin ve 
rak rehber kayýtlarýný açýn.
rtvizit ekle seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
ediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
enen talimatlara uyun.
a  tuþuna basýn. 
a  tuþuyla Aramalar menüsüne ilerleyin ve  tuþuna 

basarak menüyü açýn. 
a  tuþuyla Aranan numaralar seçeneðine ilerleyin ve 

listeyi görüntülemek için  tuþuna basýn. 
a  tuþunu kullanarak listede ilerleyin.

Rehber 
Rehbere yaptýðýnýz tüm kayýtlar araç kiti 
telefonunun dahili hafýzasýna kaydedilir. 
Ayrýca, bir SIM karttaki veya Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisini 

destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki kayýtlarý da araç kiti 
telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: 
"Kartvizitleri indir", sayfa 50.
Araç kiti telefonunun hafýzasýnda, her kullanýcý profili için 
telefon numaralarýyla birlikte en çok 500 isim saklanabilir. 
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Hafýza durumunu sorgulama", sayfa 34.

x Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi aracýlýðýyla uyumlu 
bir cep telefonunun hafýzasýndan kopyalanacak rehber 
kayýtlarýnýn sayýsý araç kiti telefonunun hafýzasýndaki 
kullanýlabilir alandan daha fazlaysa, kayýtlarýn tümü 
kopyalanamaz.

Her isme en çok beþ telefon numarasý atayabilirsiniz. Örneðin 
arama yapmak için kartvizit kayýtlarýndan bir isim seçtiðinizde, 
baþka bir numara belirlemediðiniz sürece, varsayýlan olarak 
genel numara kullanýlýr.

Rehberden isim v
Ýsim ve telefon numa
hýzla eriþebilirsiniz: 
a  tuþunu sað

ilerleyin ve seçme
a Böylece, telefon r

isim kayýtlarýný gö
listelenir.

a  tuþuyla list
a Bu kiþiyi aramak 
a Aramayý bitirmek
a Bekleme ekranýna
Ayrýntýlý bilgi için, bkz
24.

Rehber kayýtlarýn
Rehberde kayýtlý olan
numaralarýný silebilir
a Ekran bekleme m

 tuþuna basa
a  tuþuyla Ka

seçeneði belirlem
a  tuþuyla ist

için  tuþuna 
a Ekranda görüntül



Zil sesi ayarlarý

rýndan seçim yapabileceðiniz bir zil sesleri 
n aramanýn size bildirilmesi için 
 seçin.

rim zil seslerini etkinleþtirmenizi veya 
ý saðlar.

Araç kiti telefonunuzdaki ayarlarýn pek 
çoðunu istediðiniz gibi deðiþtirebilirsiniz.

dan herhangi birini yapmak için, bekleme 
 menüsünü seçin ve açmak için  

arlama
at ayarlarý seçeneðine ilerleyin ve 

 tuþuna basýn. 
t ayarý seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði 

 tuþuna basýn. 
çin  tuþuyla ilerleyin. Ayarý kabul 
akika ayarýyla devam etmek için  

ak için yukarýdaki ayarlarý yineleyin.
rý yapmak üzere Saat biçimi, Tarih ayarý ve 
eklerine eriþmek için yukarýdaki iþlemi 
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Hafýza durumunu sorgulama
Bu seçenek, araç kiti telefonunun hafýzasýndaki boþ saklama 
alanýný (% olarak) görüntüleme olanaðý verir.
Ekran bekleme modundayken:
a Rehber menüsünü seçin ve  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Hafýza durumu seçeneðine ilerleyin ve 

belirlemek için  tuþuna basýn.
a Ekranda hafýza durumu görüntülenir.

Zil sesi ayarlarý
Gelen aramalarýn zil sesini seçebilir, ses 
seviyesini deðiþtirebilir ve uyarý tonlarýný 
isteðinize baðlý olarak açabilir veya 
kapatabilirsiniz. 

y Araç kiti telefonunun gelen aramayý bildiren zil sesi 
seviyesini ayarlamak veya devam etmekte olan bir görüþme 
sýrasýnda hoparlörün ses seviyesini deðiþtirmek için Navi 
döner tuþunu  kullanýn. 

a Zil sesleri menüsünü seçin ve  tuþuna basarak menüyü 
açýn.

a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 
için  tuþuna basýn.

a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Zil sesi seviyesi
Bu seçenek, gelen aramanýn hoparlör ses seviyesini ayarlar.

Zil sesi
Bu seçenek size arala
yelpazesi sunar. Gele
kullanýlacak zil sesini

Uyarý zil sesleri
Bu seçenek özel bildi
devre dýþý býrakmanýz

Ayarlar

a Aþaðýdaki ayarlar
ekranýnda Ayarlar
tuþuna basýn.

Saati ve tarihi ay
a  tuþuyla Sa

belirlemek için 
a  tuþuyla Saa

belirlemek için 
a Saati ayarlamak i

etmek ve iþleme d
tuþuna basýn.

a Dakika ayarý yapm
a Ýstediðiniz ayarla

Tarih biçimi seçen
yineleyin.



Ayarlar
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 geniþ bir seçenek yelpazesi sunar:
rý aktar 
 tüm sesli aramalarý aktaracaktýr.

ul olduðunda veya gelen aramayý 
esli aramalarý aktarmak için bu seçeneði 

r 
plandýramadýðýnýz tüm sesli aramalarý 

tar 
ke kapsama alanýnýn dýþýnda olduðunuzda 
tarmak için belirleyin.
tar 
amadýðýnýz sýrada aldýðýnýz tüm sesli 

lmasýný saðlar.
iptal et 
tüm aktarma seçeneklerini iptal etmek için 
nýn.
undayken arama aktarma ayarlarýný 

ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
ma ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
ma aktarma öðesine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn. 
diðiniz iþleve ilerleyin ve seçmek için  
Arama ayarlarý
Bu seçenek, arama özelliklerinin pek çoðunu ayarlamanýzý 
saðlar. Ekran bekleme modundayken arama ayarlarýný yapmak 
için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Arama ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.

Numaranýzý gönderme (þebeke servisi)
p Þebeke belirler 

Bu, þebeke operatörünüzle birlikte belirlediðiniz ayarý 
etkinleþtirecektir.

p Açýk 
Bu seçeneði belirlemek arayan kimliðinizi etkinleþtirecektir: 
Bu durumda, aradýðýnýz kiþi araç kiti telefonunuzun 
numarasýný görebilir.

p Kapalý 
Numaranýzýn aranan tarafa gönderilmesini istemezseniz, 
arayan kimliðinizi devre dýþý býrakmak için bu seçeneði 
kullanýn.

a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 
için  tuþuna basýn. 

Arama aktarma (þebeke servisi)
Arama aktarma iþlevi sayesinde gelen aramalarýnýzý baþka bir 
numaraya, örneðin, telesekreter numaranýza aktarabilirsiniz. 
Ayrýntýlý bilgi için, þebeke operatörünüze baþvurun.

Araç kiti telefonunuz
p Tüm sesli aramala

Bu seçenek, gelen
p Meþgulse aktar 

Numaranýz meþg
reddettiðinizde, s
belirleyin.

p Cevap yoksa akta
Bu seçenek, ceva
aktaracaktýr.

p Ulaþýlamýyorsa ak
Bu seçeneði, þebe
sesli aramalarý ak

p Bulunamýyorsa ak
Bu seçenek, bulun
aramalarýn aktarý

p Tüm aktarmalarý 
Etkin durumdaki 
bu seçeneði kulla

Ekran bekleme mod
yapmak için:
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla Ara

için  tuþuna 
a  tuþuyla Ara

seçeneði belirlem
a  tuþuyla iste

tuþuna basýn. 
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ma ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
matik cevaplama seçeneðine ilerleyin ve 

lemek için  tuþuna basýn.
ýk veya Kapalý ayarýna ilerleyin ve ayarý 
 tuþuna basýn. 

beke servisi)
ini etkinleþtirirseniz, devam eden bir 
len diðer aramalar size bildirilir. Bu özellik, 
etmenize olanak tanýr. 
yi sürdürürken gelen aramayý kabul etmek 
asýn. Bu durumda, ilk arama beklemeye 

klemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak 
asýn.
aramayý bitirmek ve beklemedeki aramaya 
uþuna basýn.
 üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

a bekletme servisini etkinleþtirir. 

a bekletme iþlevini devre dýþý býrakýr. 

iti telefonunuzda o an için etkin durumda 
ðrenmek istiyorsanýz bu seçeneði belirleyin 
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Sunulan aktarma iþlevlerinin her biri için bu dört seçenekten 
birini belirleyebilirsiniz:
p Etkin kýl 

Bu seçenek, aktarýlan sesli aramalarý yönlendireceðiniz 
numarayý seçmenizi saðlar: Telesekreter veya baþka bir 
numara.

p Ýptal 
Etkinleþtirilmeyecek herhangi bir arama aktarma özelliði 
için bu seçeneði belirleyin.

p Durum kontr. 
Bu seçenek, bir arama aktarma özelliðinin durumunu 
kontrol etmenize olanak tanýr.

p Bekleme 
Gelen ve cevaplanmayan sesli aramanýn ne kadar süre 
geçtikten sonra aktarýlacaðýný belirlemek için bu seçeneði 
kullanýn.

y Bekleme süresinin orijinal fabrika ayarý 5 saniyedir.
Etkin arama aktarmalarý ekrandaki bir göstergeyle belirtilir. 
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Ekran göstergeleri", sayfa 15. 

Otomatik cevaplama
Bu seçenek, araç kiti telefonunuz açýkken ve kapalý mod etkin 
deðilken gelen tüm aramalarýn ilk çalýþta otomatik olarak 
cevaplandýrýlmasýný saðlar. Bu özelliði istediðiniz zaman açýk 
veya kapalý olarak ayarlayabilirsiniz.
Ekran bekleme modundayken otomatik cevaplama iþlevini 
etkinleþtirmek için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.

a  tuþuyla Ara
için  tuþuna 

a  tuþuyla Oto
bu seçeneði belir

a  tuþuyla Aç
seçmek için 

Arama bekletme (þe
Arama bekletme iþlev
görüþme sýrasýnda ge
gelen aramayý kabul 
a Etkin bir görüþme

için  tuþuna b
alýnacaktýr.

a Etkin aramayla be
için  tuþuna b

a Etkin durumdaki 
dönmek için  t

Bu iþlev için sunulan
p Etkin kýl 

Bu seçenek, aram
p Ýptal 

Bu seçenek, aram
p Durum kontr. 

Bu servisin araç k
olup olmadýðýný ö
(þebeke sorgusu).
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nlatma
rebilmeniz için, arkadan aydýnlatan ýþýðýn 
ilirsiniz. Ekran bekleme modundayken arka 
:

ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
fon ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
a ýþýk ayarlarý seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
ediðiniz aydýnlatma ayarýna ilerleyin ve 
 tuþuna basýn.

raný
nda, kullanmakta olduðunuz telsiz hücresi 
randa görüntülenecektir. Bununla birlikte, 
lnýzca telefonun MCN - Mikro Hücresel 

ar Network) teknolojisini temel alan bir 
yýtlý olmasý durumunda kullanabilirsiniz.

un baðlanacaðý hücresel þebeke otomatik 
ilebilir.

nuz, bulunduðunuz bölgede uygun ve 
mdaki hücresel þebekeyi otomatik olarak 
Ekran bekleme modundayken arama bekletme iþlevini 
etkinleþtirmek için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Arama ayarlarý öðesine ilerleyin ve seçmek 

için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Arama bekletme öðesine ilerleyin ve bu 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz ayara ilerleyin ve seçmek için  

tuþuna basýn. 

Telefon ayarlarý
Araç kiti telefonunuzun ayarlarýný özelleþtirmek için bu seçeneði 
belirleyin.

Ekran metni dili
Bu seçeneði kullanarak ekran metinlerinin hangi dilde 
görüntüleneceðini seçebilirsiniz. Otomatik seçeneði belirlenirse, 
telefon SIM kartta saklanan bilgilere dayanarak dili otomatik 
olarak seçer.
Ekran bekleme modundayken ekran metni dilini ayarlamak için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telefon ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Dil seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði 

belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz dile ilerleyin ve belirlemek için 

 tuþuna basýn.

Ekraný arkadan aydý
Ekraný daha rahat gö
parlaklýðýný ayarlayab
ýþýk ayarý yapmak için
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla Tele

için  tuþuna 
a  tuþuyla Ark

seçeneði belirlem
a  tuþuyla ist

seçmek için 

Hücre bilgileri ek
Bu iþlev etkin olduðu
hakkýndaki bilgiler ek
bu þebeke servisini ya
Þebeke (Micro Cellul
hücresel þebekeye ka

Þebeke seçimi
Araç kiti telefonunuz
olarak veya el ile seç
p Otomatik 

Araç kiti telefonu
kullanýlabilir duru
seçer.
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çin belirlenmiþ fabrika ayarý sýfýr dakikadýr. 
aksimum 24 saatlik erteleme süresiyle 

.

nuzun otomobilin aküsünü boþalttýðýný 
nma süresi ayarý yapýlýrken, araç akünüzün 
ikkat edin.
undayken kapanma süresini ayarlamak 

ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
fon ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 
basýn.
panma süresi seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
 için  tuþuyla ilerleyin.
mek için  tuþuna basýn.
n bir mesaj size kapanma süresinin 
ektir.

e bir telesekreter servisi saðlýyorsa, 
ýný alabilmeniz için bu servisin ayarlarýný 
esekretere ulaþmak için önce bu servisin 
telefonunuza kaydetmelisiniz. Servis 
ervis hakkýnda ayrýntýlý bilgi verecek ve 
ýzý öðrenmenizi saðlayacaktýr.
iþen etkin cihaz, telesekreter iþlevlerini de 
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p El ile 
Kullanýlabilen hücresel þebekelerin listesine bakabilir ve 
ülkenizdeki þebeke operatörüyle dolaþým anlaþmasý yapmýþ 
olan herhangi bir þebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod 
seçilinceye veya telefona baþka bir SIM kart takýlýncaya 
kadar, araç kiti telefonu el ile modunda kalacaktýr.

Ekran bekleme modundayken, baðlanýlacak hücresel þebekeyi 
seçmek için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telefon ayarlarý öðesine ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Þebeke seçimi seçeneðine ilerleyin ve bu 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz þebekeye ilerleyin ve seçmek için 

 tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Kapanma süresi
Araç kiti telefonunuz, aracýn kontaðý kapatýlsa bile 
telefonunuzun belirlediðiniz süre boyunca kullanýmda kalmasýný 
saðlayan bir kapanma süresi zamanlayýcýsýyla donatýlmýþtýr. 
Kontak kapatýldýktan sonra, Kapanma süresi seçeneðiyle 
belirlediðiniz süre doluncaya kadar araç kiti telefonu 
kullanýmda kalýr. Kontak kapatýldýðýnda sürmekte olan bir etkin 
arama varsa, kapanma süresi sayacý ancak etkin arama bittikten 
sonra geri sayýma baþlar.

y Kapanma süresi i
Kapanma süresi m
sýnýrlandýrýlmýþtýr

x Araç kiti telefonu
unutmayýn. Kapa
boþalmamasýna d

Ekran bekleme mod
için:
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla Tele

için  tuþuna 
a  tuþuyla Ka

seçeneði belirlem
a Süreyi ayarlamak
a Sayacý etkinleþtir
Ekranda görüntülene
ayarlandýðýný bildirec

Telesekreter
Servis saðlayýcýnýz siz
telesekreter mesajlar
yapmanýz gerekir. Tel
numarasýný araç kiti 
saðlayýcýnýz, size bu s
telesekreter numaran
SIM kart verilerine er
kullanabilir.
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arlarý (þebeke servisi)
ak için araç kiti telefonunuzu modem olarak 
nla birlikte, bunu yapabilmek için bir GPRS 
k duyacaðýnýzý unutmayýn. Bilgi edinmek 
nüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
llanmak için:
nüzün veya servis saðlayýcýnýzýn GPRS 
lmanýz gerekir.
bilirliði ve gerekli ayarlar hakkýndaki uygun 
için þebeke operatörünüze veya servis 
urun.
rýný kullanmak için gereken ayarlarýn araç 
 kaydedilmiþ olmasý gerekir.
ndayken GPRS eriþim noktasý ayarlamak 

ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
RS modem öðesine ilerleyin ve seçmek için 
n.
þim noktasý ayarlamak veya varolaný 
eniden  tuþuna basýn.
rak Eriþim noktasý düzenlensin mi? 
 Navi döner tuþunun metin düzenleyicisini 

eriþim noktasýnýn alfasayýsal karakterlerini 

un metin düzenleyicisinde Tamam’a veya 
ak eriþim noktasýnýn adýný kaydedin.
 bir hata yaptýysanýz silmek için  tuþuna 
amýný silmek için bu tuþu basýlý tutun.
Telesekreter numarasýný girme
Telesekreter numaranýzý bu servise abone olmak koþuluyla servis 
saðlayýcýnýzdan edinebilirsiniz. Ekran bekleme modundayken bu 
numarayý araç kiti telefonunuza girmek için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telesekreter seçeneðine ilerleyin ve bu 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telesekreter numarasý seçeneðine ilerleyin ve 

bu seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a Numarayý girmek için Navi döner tuþunun numara 

düzenleyicisini kullanýn. 
a Yanlýþ bir rakam seçerseniz, silmek için  tuþuna basýn.
a Navi döner tuþunun numara düzenleyicisinde Tamam’a veya 

 tuþuna basarak numarayý kaydedin.

Telesekreter mesajlarýný dinleme
Ekran bekleme modundayken, telesekreter mesajlarýný dinlemek 
için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telesekreter öðesine ilerleyin ve seçmek için 

 tuþuna basýn.
a  tuþuyla Telesekreter mesaj. dinle seçeneðine ilerleyin 

ve bu seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.

y Telesekreterinizi doðrudan aramak için  tuþunu basýlý 
tutun.

GPRS modem ay
GPRS baðlantýsý kurm
kullanabilirsiniz. Bunu
eriþim noktasýna gere
için þebeke operatörü
GPRS teknolojisini ku
p Þebeke operatörü

servisine abone o
p GPRS’in kullanýla

bilgileri edinmek 
saðlayýcýnýza baþv

p GPRS uygulamala
kiti telefonunuza

Ekran bekleme modu
için:
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla GP

 tuþuna basý
a Yeni bir GPRS eri

deðiþtirmek için y
a  tuþuna basa

seçeneðini açýn ve
kullanarak GPRS 
girin.

a Navi döner tuþun
 tuþuna basar

a Karakter seçerken
basýn. Kaydýn tam
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le 9 arasýndaki rakamlarýn 
utmayýn.
z: "PIN kodu", sayfa 66.

u
ve sizi arayabilecek kiþiler grubunu 
servisidir. Daha fazla bilgi için þebeke 
ervis saðlayýcýnýza baþvurun.
inden birini belirleyebilirsiniz:

z tarafýndan yapýlan ayarlar etkindir.

ubu servisi etkindir.

ubu servisi devre dýþýdýr.

larý (yalnýzca araç SIM kartý için 

 iþlevi destekliyorsa, aramalarýnýzý seçilen 
 sýnýrlandýrabilirsiniz. Bu listedeki 
k ve düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

iþim Profili teknolojisiyle araç kiti 
lanmýþ olan uyumlu bir cep telefonunun 
ðinizde bu özelliði kullanmak istiyorsanýz, 
mlu cep telefonunda da yapmanýz 
ntýlý bilgi için, araç kiti telefonuyla 
etooth teknolojisini destekleyen uyumlu 

kullaným kýlavuzuna bakýn.
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Ayrýntýlý bilgi edinmek ve PC’nize ve/veya dizüstü bilgisayarýnýza 
modem sürücüsü yazýlýmýný indirmek için www.nokia.com 
adresindeki Nokia Web sitesini ziyaret edin.

GPRS ve ilgili uygulamalarýn ücretlendirilmesi
GPRS üzerinden veri iletimi veya GPRS baðlantýsýný kullanan 
uygulamalar için ücret ödemeniz gerekebilir. Ücretler hakkýnda 
ayrýntýlý bilgi edinmek için þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Güvenlik ayarlarý

   ÝPUÇLARI:
Bazý þebekelerde bulunan kimi güvenlik ayarlarýnda (örneðin, 
aramalarýn sýnýrlý abone gruplarýyla veya sabit arama 
numaralarýyla sýnýrlý olduðu durumlarda), belirli numaralara 
(örneðin, 112 veya baþka bir resmi acil durum arama 
numaralarý) yapýlan acil durum aramalarýnýn bloke edildiðini 
görebilirsiniz. Acil durum aramasý yapabilmek için öncelikle bu 
özellikleri kapatmanýz gerekebilir.

PIN kodunun sorulmasý (yalnýzca araç SIM kartý için 
geçerlidir) 
Araç kiti telefonunu, her açýldýðýnda, telsiz biriminde takýlý olan 
araç SIM kartýnýn PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak için bu 
seçeneði kullanýn. Bazý servis saðlayýcýlarýn PIN kodu isteme 
iþlevinin devre dýþý býrakýlmasýna izin vermediðini unutmayýn.

PIN kodunu deðiþtir (yalnýzca araç SIM kartý için geçerlidir) 
Bu seçeneði kullanarak, araç kiti telefonunuzun telsiz biriminde 
takýlý olan araç SIM kartýnýn PIN kodunu deðiþtirebilirsiniz. Bu 

kodlarda yalnýzca 0 i
kullanýlabileceðini un
Ayrýntýlý bilgi için, bk

Dahili kullanýcý grub
Bu, arayabileceðiniz 
belirleyen bir þebeke 
operatörünüze veya s
Bu iþlevin üç seçeneð
p Standart 

Servis saðlayýcýný
p Açýk 

Dahili kullanýcý gr
p Kapalý 

Dahili kullanýcý gr

Sabit arama numara
geçerlidir) 
Araç SIM kartýnýz bu
telefon numaralarýyla
numaralarý kaydetme

y Bluetooth SIM Er
telefonunuza bað
SIM kartýna eriþti
ilgili ayarlarý uyu
gerekecektir. Ayrý
baðlandýðýnýz, Blu
cep telefonunun 
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löre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan 
osu hoparlörü baðlantýsý (tedarik 
lmaz). Lütfen araç kiti telefonunuzu monte 
nisyeninden profesyonel yardým alýn.
 ses giriþi üzerinden uyumlu araç radyosu 
rulan baðlantý. Bu seçenek belirlenmiþse, 
luðunu ayarlamanýz gerekecektir.
ndayken, istediðiniz ayarlarý yapmak için:
ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
layzer ayarlarý seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
parlör veya Radyo hoparl. seçeneðine gidin 
asarak istediðiniz seçeneði belirleyin.

ý geri yükle
in orijinal fabrika ayarlarýný geri 

ndayken:
ü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
rika ayarl. geri yükle seçeneðine ilerleyin 
lirlemek için  tuþuna basýn.
enen talimatlara uyun.

umunda, bu iþlemi geri alamazsýnýz. Veriler 
kilde kaybolur.
Araç kiti telefonunuzda takýlý olan araç SIM kartýný kullanýrken, 
bu iþlev için sunulan üç seçenekten birini kullanabilirsiniz:
p Kapalý 

Sabit arama numaralarý iþlevi devre dýþýdýr.
p Numara listesi 

Bu seçenek, yapýlan aramalarda kullanýlabilecek telefon 
numaralarýný görüntülemenize olanak verir.

p Açýk 
Sabit arama numaralarý iþlevi etkindir.

Ekran bekleme modundayken sabit arama numaralarýný 
ayarlamak için:
a Ayarlar menüsünü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Güvenlik ayarlarý öðesine ilerleyin ve seçmek 

için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Sabit arama seçeneðine ilerleyin ve bu 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Araç SIM kartý için gereken giriþ 
kodlarý", sayfa 14. 

Ekolayzer ayarlarý
Araç kiti telefonunuz, sesin hoparlörden verilmesini saðlayan 
pek çok seçeneði destekler:
p Satýþ paketine dahil olan, SP-2 hoparlörüne doðrudan 

baðlantý.

p Ses çýkýþýný hopar
uyumlu araç rady
kapsamýnda yer a
edecek servis tek

p Araç radyonuzun
hoparlörleriyle ku
ses düzeyi uygun

Ekran bekleme modu
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla Eko

seçeneði belirlem
a  tuþuyla Ho

ve  tuþuna b

Fabrika ayarlarýn
Tüm menü ayarlarý iç
yükleyebilirsiniz.
Ekran bekleme modu
a Ayarlar menüsün
a  tuþuyla Fab

ve bu seçeneði be
a Ekranda görüntül

   ÝPUÇLARI:
Bir ayarý silmeniz dur
geri alýnamayacak þe



Ses etiketleri

 etiketi, kiþinin adý gibi, söylenen herhangi 
üklerden) oluþabilir.
ydetmek için bekleme ekranýnda Ses 

ve  tuþuna basarak menüyü açýn.
 etiketleri seçeneðine ilerleyin ve 

 tuþuna basýn.
ni ses etiketi seçeneðine gidin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
berde istediðiniz isme ilerleyin ve seçmek 
basýn.
 etiketi kaydetmek istediðiniz numaraya 
k için  tuþuna basýn.
a basýn; telefon, bu kayýt için seçtiðiniz ses 
nizi ister.
 ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

un hafýzasýnda kayýtlý olan tüm ses 
ek ve listeyi düzenlemek için bu seçeneði 

sini düzenlemek için bekleme ekranýnda 
çin ve  tuþuna basarak menüyü açýn.
 etiketleri seçeneðine ilerleyin ve 

 tuþuna basýn.
 etiketleri listesi seçeneðine gidin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
berde düzenlemek istediðiniz isme 
k için  tuþuna basýn.
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Ses etiketleri
Ses etiketleri kaydetmeden veya sesle 
aramayý kullanmadan önce bazý temel 
unsurlarý öðrenmeniz gerekir:

p Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine 
baðlýdýr.

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

p Bir ses etiketini kaydederken veya ses etiketini söyleyerek 
arama yaparken, mikrofona doðru net ve anlaþýlýr biçimde 
konuþmaya özen gösterin.

p Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve 
farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn.

x Kayýt sýrasýnda ismi nasýl söylediyseniz, arama yaparken de 
ayný biçimde söylemelisiniz. Bu, örneðin, gürültülü 
ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her 
koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle arama
Telefon numaralarýna ses etiketleri atayabilirsiniz; araç kiti 
telefonunuz etiketi tanýdýðýnda otomatik olarak numarayý 
aramaya baþlar.

Yeni ses etiketi kaydetme
Bu seçenek yeni bir ses etiketi kaydetmenize, bunu bir telefon 
numarasýna atamanýza ve araç kiti telefonunun hafýzasýnda 
saklamanýza olanak verir. Araç kiti telefonunuzdaki her kullanýcý 
profili için, telefon numaralarýyla birlikte en çok 12 ses etiketi 

kaydedebilirsiniz. Ses
bir sözcük (veya sözc
a Yeni ses etiketi ka

menüsünü seçin 
a  tuþuyla Ses

belirlemek için 
a  tuþuyla Ye

seçeneði belirlem
a  tuþuyla reh

için  tuþuna 
a  tuþuyla ses

ilerleyin ve seçme
a Tekrar  tuþun

etiketini söyleme
a Bunu yapmak için

Ses etiketleri listesi
Araç kiti telefonunuz
etiketlerini denetlem
kullanabilirsiniz.
a Ses etiketleri liste

Ses menüsünü se
a  tuþuyla Ses

belirlemek için 
a  tuþuyla Ses

seçeneði belirlem
a  tuþuyla reh

ilerleyin ve seçme
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ý kullanan bir uygulama veri gönderir veya 
a iþlevini kullanarak arama yapamazsýnýz. 
narak arama yapmak için öncelikle GPRS 
nan uygulamaya son vermeniz gerekir.

nerek etkinleþtirilebilen telefon iþlevleri 
bilirsiniz. Listedeki komutlarýn en çok 
abilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama 
yný yöntemle etkinleþtirebilirsiniz. 
lev vardýr:

eyerek, seçtiðiniz kayýtlarý çalabilirsiniz. En 
en önce çalýnýr. Dinlerken bir kaydý atlayýp 
mek için  tuþuna basýn.

uz iletiþim teknolojisini destekleyen 
lefonundaki veya bu cep telefonuna takýlý 
vizit kayýtlarýný araç kiti telefonunun 
amak için bu seçeneði kullanabilirsiniz. 
iþim Profili baðlantýsý kurulmuþsa, uyumlu 
aklanan kartvizit kayýtlarý otomatik olarak 

ða baðlan
ooth teknolojisini destekleyen uyumlu ve 
laklýklý mikrofon setiyle kablosuz baðlantý 

 Ses donanýmlarý ara seçeneðini kullanarak 
rilmiþ cihazlarýn listesine eriþebilirsiniz. 
, bkz: "Bluetooth teknolojisini kullanan 
a", sayfa 46.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 
için  tuþuna basýn.

a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
p Çal

Bu seçenek, ses etiketini kaydedildiði þekilde çalar.
p Deðiþtir

Ses etiketini yenisiyle deðiþtirebilirsiniz. Bu seçeneði 
belirleyin ve yeni bir ses etiketi söyleyin.

p Ses etiketi silinsin mi?
Ses etiketini silmek ve hafýzada yeni bir ses etiketine yer 
açmak için bu seçeneði belirleyin.

Numarayý sesle arama

Bir numarayý sesle aramak için:

a  tuþuna basýn. 
Ekranda Konuþun mesajý belirir.

a Ýstediðiniz numaranýn ses etiketini yüksek sesle ve açýk 
þekilde söyleyin.
Araç kiti telefonunuz ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra, 
bu etikete atanmýþ olan numarayý otomatik olarak arar.

a Sesle aramayý iptal etmek için  tuþuna basýn.

y Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýklý 
mikrofon seti kullanýyorsanýz, ses etiketini söylemeden önce 
mikrofonu etkinleþtirmek için kulaklýktaki tuþuna basýn.

x GPRS baðlantýsýn
alýrken sesle aram
Ses etiketini kulla
baðlantýsýný kulla

Ses komutlarý
Bir ses komutu söyle
arasýndan seçim yapa
üçüne ses etiketi atan
yaparken kullanýlan a
Kullanýlabilecek üç iþ
p Çal

Bu seçeneði belirl
son yapýlan kayýt 
bir sonrakine geç

p Kartvizitleri indir
Bluetooth kablos
uyumlu bir cep te
SIM karttaki kart
hafýzasýna kopyal
Bluetooth SIM Er
cep telefonunda s
indirilir.

p Bluetooth kulaklý
Bu seçenek, Bluet
eþleþtirilmiþ bir ku
kurmanýzý saðlar.
etkin veya eþleþti
Ayrýntýlý bilgi için
donanýmlarý aram



Kaydedici

e  tuþunu sola döndürerek ilerleyin.
utlarý listesi görüntülenir.
enen talimatlara uyun.

 çalýþtýrma
ý kullanan bir uygulama veri alýr veya 
omutu çalýþtýramazsýnýz. Bunu yapmadan 
ntýsýný kullanan uygulamayý 
erekir.

Bir ses komutunu çalýþtýrmak için:
 

 mesajý belirir.
ksek sesle ve anlaþýlýr þekilde söyleyin.
 ses komutunu kayýttan çalar ve 1,5 saniye 
na atanmýþ olan iþlevi otomatik olarak 

Teyp kaydedici özelliði konuþma 
parçalarýný, sesleri veya etkin bir telefon 
konuþmasýný kaydetmenize olanak verir. 
Bu özellikle, arama sýrasýnda bilgileri not 

 yararlýdýr: Örneðin, bir ismi veya numarayý 
üzere kaydedebilirsiniz.

larýnýn kaydedilmesiyle ilgili tüm yerel 
 özelliði yasadýþý amaçlar için kullanmayýn.
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Ses komutlarýný kaydetme
Bu seçenek, bir ses komutu (sesli komut yerine geçecek bir veya 
birkaç sözcük) kaydetmenizi ve bunu ses komutlarý listesindeki 
iþlevlerden birine atamanýzý saðlar.
a Ekran bekleme modundayken,  tuþuyla Ses menüsünü 

seçin ve  tuþuna basarak menüyü açýn.
a  tuþuyla Ses komutlarý seçeneðine ilerleyin ve 

belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla Yeni ses komutu seçeneðine gidin ve listeyi 

görüntülemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla ses komutu kaydetmek istediðiniz iþleve 

ilerleyin ve seçmek için  tuþuna basýn.
a Tekrar  tuþuna basýn; telefon, bu kayýt için seçtiðiniz ses 

etiketini söylemenizi ister.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
Ses komutlarý listesi, ses komutu atanabilecek telefon iþlevlerini 
gösterir. Listedeki her iþlevi denetlemek ve düzenlemek üzere 
aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
p Ses komutlarýný çal 

Bu seçenek, ses komutunu kaydedildiði þekilde çalar.
p Deðiþtir 

Seçtiðiniz kayýttaki ses komutunun yerini alacak yeni bir ses 
komutu kaydedebilirsiniz.

p Ses komutu silinsin mi? 
Ses komutu kaydýný silmek ve hafýzada yeni bir ses 
komutuna yer açmak için bu seçeneði belirleyin.

Bekleme ekranýndan doðrudan ses komutlarý listesine 
eriþebilmek için bir kýsayol kullanabilirsiniz:

a  tuþuna basýn v
a Ekranda Ses kom
a Ekranda görüntül

Bir ses komutunu

x GPRS baðlantýsýn
gönderirken ses k
önce GPRS baðla
sonlandýrmanýz g

a  tuþuna basýn. 
Ekranda Konuþun

a Ses komutunu yü
Araç kiti telefonunuz
sonra, bu ses komutu
yerine getirir.

Kaydedici

almanýz gerektiðinde
daha sonra yazýlmak 

x Telefon konuþma
yasalara uyun. Bu
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için  tuþunu basýlý tutun.
ek için  tuþuna basýn.

landýrýlarak (örneðin, kayýt 1) saklanýr. 
ndayken kayýtlarýn listesini görmek için:
nü seçin ve açmak için  tuþuna basýn.
diðiniz kayda ilerleyin ve seçmek için  

ileceðiniz iki seçenek vardýr: Çal ve Sil.
ðe ilerleyin ve belirlemek için  tuþuna 

enen talimatlara uyun.

rsiniz.

ak amacýyla bir kaydý silmek için bu 
iniz.

losuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, 
kýsa mesafeli kablosuz iletiþimde 
kullanýlan uluslararasý bir standarttýr; 
araç kiti telefonunuz ile Bluetooth 

olojisini destekleyen uyumlu bir cihaz 
ðlantý kurma olanaðý verir. Bu tür cihazlar 
 telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz 
ti sayýlabilir.
Toplam beþ dakikalýk kayýt süresini aþmamak koþuluyla, en çok 
10 kayýt yapabilirsiniz. Her kayýt, arayan veya aranan numara, 
aramanýn uzunluðu ve saatiyle birlikte kaydedilir.
Yeni kayýtlar otomatik olarak hafýzaya kaydedilir. Hafýza dolu 
olduðunda, ekranda Kayýt için yeterli haf. yok mesajý 
görüntülenecektir. Yeni ses kayýtlarý yapmak için öncelikle 
eskilerden bazýlarýný silmeniz gerekir.
a Telefon görüþmesi sýrasýnda kayýt iþlemine baþlamak için  

tuþunu basýlý tutun.

y Bir ses komutunu kullanarak kayýtlarýnýzý kolayca 
çalabilirsiniz. Ses komutunu söylediðinizde, araç kiti 
telefonunuz en son yapýlan kaydý en önce çalar.  
tuþuyla, sonraki kayda atlayabilirsiniz. 

y Bu kýsayolu kullanabilmeniz için araç kiti telefonunuzdaki 
bu iþleve bir ses komutu atamanýz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, 
bkz: "Ses komutlarý", sayfa 43.

Kaydet 
Konuþmanýn bazý bölümlerini kaydetmek ve kaydý otomatik 
olarak hafýzaya almak için bu seçeneði kullanýn.
Ekran bekleme modundayken ses kaydý yapmak için:
a  tuþuyla Kaydedici menüsüne ilerleyin ve  tuþuna 

basarak menüyü açýn.
a  tuþuyla Kaydet seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði 

belirlemek için  tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Etkin bir arama sýrasýnda kayýt yapmak isterseniz:

a Kaydý baþlatmak 
a Kaydý sona erdirm
Tüm kayýtlar numara
Ekran bekleme modu
a Kaydedici menüsü
a  tuþuyla iste

tuþuna basýn.
Kayýtlar için kullanab
a Ýstediðiniz seçene

basýn.
a Ekranda görüntül

Çal 
Seçilen kaydý çalabili

Sil
Yeni kayýtlara yer açm
seçeneði kullanabilirs

Bluetooth kab

kablosuz iletiþim tekn
arasýnda kablosuz ba
arasýnda örneðin cep
kulaklýklý mikrofon se
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lojisini kullanan donanýmlarý 

 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
larý, örneðin Bluetooth teknolojisini 
laklýklý mikrofon setini bulmanýzý saðlar:
k için, ekran bekleme modundayken  
 menüsünü seçin ve  tuþuna basarak 

 donanýmlarý ara seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
etooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
larý aramaya baþlar. Bu soruya yanýt veren 
nan cihaz en altta listelenecek þekilde bir 
r.
lanarak listede ilerleyin.

nun, Bluetooth teknolojisini kullanan 
lý mikrofon setini bulabilmesi için, bu 
th teknolojisini destekleyen baþka bir 

rasýnda etkin bir Bluetooth kablosuz 
asý gerekir. Bu nedenle, Bluetooth 
ðýyla kablosuz bir kulaklýklý mikrofon setine 
, daha önce baþka bir cihazla, örneðin cep 

muþ olan kablosuz Bluetooth baðlantýsýný 
ilir.

jisini destekleyen cihazlarýn aranmasý 
zla bilgi için bkz: "Kartvizitleri indir", sayfa 
yarlarý", sayfa 52.
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Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarý 
üzerinden iletiþim kurduðundan, araç kiti telefonunuz ile diðer 
cihazýn doðrudan birbirlerini görecek konumda olmalarý 
gerekmez. Baðlantýnýn otomobil karoseri ve diðer elektronik 
cihazlar gibi etkenler tarafýndan etkileþime maruz kalma 
olasýlýðý bulunmasýna karþýn, iki cihaz arasýndaki mesafenin 10 
metreyi aþmamasý yeterlidir.
Araç kiti telefonu, uyumlu bir cep telefonunun uzak SIM kartýna 
kablosuz baðlantýyla eriþim için Bluetooth SIM Eriþim Profili 
teknolojisini ve uyumlu bir kulaklý mikrofon setiyle kablosuz 
baðlantý kurmak için Bluetooth kulaklýk özelliðini destekler.

y Bu iþlevi kullanmak isterseniz, hem araç kiti telefonunun 
hem de Bluetooth teknolojisini destekleyen diðer cihazýn 
etkinleþtirildiðinden emin olun. Bazý ülkelerde bu cihazlarýn 
kullanýmýna iliþkin kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili 
makamlardan bilgi alýn. Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi aracýlýðýyla kurulan baðlantýlar ayrýca 
ücretlendirilmez.

Bluetooth’u etkinleþtirme ve devre dýþý býrakma
Bluetooth iþlevi araç kiti telefonunuzda her zaman etkin 
durumdadýr. Bununla birlikte, cep telefonlarý gibi Bluetooth 
teknolojisine sahip diðer cihazlarda Bluetooth’un cihazdan 
etkinleþtirilmesi veya devre dýþý býrakýlmasý gerekebilir. Araç kiti 
telefonunuzla birlikte kullanmak istediðiniz, Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisini destekleyen tüm cihazlarda Bluetooth’un 
etkinleþtirildiðinden emin olun.
Ayrýntýlý bilgi için, kullandýðýnýz Bluetooth teknolojisine sahip 
cihazýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Bluetooth tekno
arama
Bu iþlev, aracýnýzdaki
destekleyen donaným
kullanan kablosuz ku
a Aramaya baþlama

tuþuyla Bluetooth
menüyü açýn.

a  tuþuyla Ses
seçeneði belirlem

Araç kiti telefonu Blu
destekleyen donaným
cihazlar, en son bulu
listede gösterilecekti
a  tuþunu kul

x Araç kiti telefonu
kablosuz kulaklýk
kulaklýkla Bluetoo
uyumlu cihazla a
baðlantýsý olmam
teknolojisi aracýlý
aktarma yaparken
telefonuyla kurul
kesmeniz gerekeb

y Bluetooth teknolo
hakkýnda daha fa
50 ve "Kullanýcý a
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 göz önünde bulundurarak hazýrlýklý olun. 
ez kullanýlýr ve kaydetmenize gerek yoktur.

iþim Profili teknolojisini kullanan kablosuz 
th teknolojisinin gerektirdiði yüksek 
imlerini karþýlar. Bu nedenle, iki cihazý 
iþim Profili teknolojisiyle eþleþtirirken 16 
l bir kod kullanýlmasý zorunludur.

iþim Profili teknolojisini destekleyen 
onu rasgele seçilmiþ 16 karakterlik sayýsal 
tebiliyorsa, isterseniz bu þifreyi 
unu yapmak için,  tuþuna basarak, araç 
kranýndaki Bluetooth þifresini 3 saniye 

vi döner tuþunun sayý düzenleyicisini 
lefonunun 16 karakterlik sayýsal kodunu 
na girin.

lojisini kullanan etkin cihazlarý 

ni kullanan ve araç kiti telefonunuzla bir 
tkin cihazlarý göstermek için, ekran 

en:
etooth menüsüne ilerleyin ve  tuþuna 
açýn. 
in cihazlara bak seçeneðine gidin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
rasýnda kurulmuþ olan kablosuz Bluetooth 
de sona erdirebilirsiniz.
Bluetooth teknolojisini destekleyen bir cihazla Bluetooth 
eþleþtirmesini baþlatmak istiyorsanýz:
a  tuþuna basýn.

Bluetooth þifresi kullanarak eþleþtirme
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanan bir baðlantý 
oluþturmak için, ilk kez baðlanacaðýnýz cihazla Bluetooth þifresi 
alýþveriþi yapmanýz gerekir. Bu iþleme, eþleþtirme adý verilir. 
Bluetooth þifresi, 1 - 16 karakter uzunluðunda sayýsal bir 
koddur.
Cihazlar baþarýyla eþleþtirildiðinde, sonradan bu cihazlar 
arasýnda kablosuz Bluetooth baðlantýsý kurarken bu iþlemi 
tekrarlamanýz gerekmez. Bazý cihazlar, önceden belirlenmiþ bir 
Bluetooth þifresiyle satýþa sunulur. Lütfen kullanacaðýnýz 
aksesuarýn kendi kullaným kýlavuzuna bakýn. Araç kiti 
telefonunuz þifre sorduðunda bu þifreyi girin.
Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazýn (örneðin cep 
telefonunun) önceden belirlenmiþ bir þifresi yoksa veya araç kiti 
telefonunun ekranýnda þifre sorma mesajý görüntülenmiyorsa, 
uygun bir þifre tanýmlayabilirsiniz. Þifre sorulduðunda, 
Bluetooth baðlantýsýný paylaþan her iki cihaza da bu þifreyi girin. 
Ardýndan, iki cihazýn ekranýnda görüntülenen talimatlara uyun.
Araç kiti telefonu, Bluetooth SIM Eriþim Profili standartýný 
destekleyen uyumlu bir cep telefonu bulursa, özel bir Bluetooth 
þifresi girmeniz istenir. Bu durumda, araç kiti telefonunun 
ekranýnda rasgele seçilmiþ 16 karakterden oluþan sayýsal bir kod 
görüntülenir; araç kiti telefonuyla eþlenecek uyumlu cep 
telefonuna iþte bu kodu girmeniz gerekir. Bu iþlemi hýzla 

yapmanýz gerektiðini
Bu þifre yalnýzca bir k

y Bluetooth SIM Er
baðlantý, Bluetoo
güvenlik gereksin
Bluetooth SIM Er
karakterlik sayýsa

y Bluetooth SIM Er
uyumlu cep telef
þifreyi kendisi üre
kullanabilirsiniz. B
kiti telefonunun e
içinde silin ve Na
kullanarak, cep te
araç kiti telefonu

Bluetooth tekno
görüntüleme
Bluetooth teknolojisi
baðlantýyý paylaþan e
bekleme modundayk
a  tuþuyla Blu

basarak menüyü 
a  tuþuyla Etk

seçeneði belirlem
Ýsterseniz, iki cihaz a
baðlantýsýný bu menü
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aç kiti telefonunun Bluetooth eriþim alaný 
ihazla baðlantýnýn otomatik olarak 
eya eþleþtirmeden önce araç kiti 
eðinde bulunmasýný (Evet) 

zenle
la eþleþtirilmiþ, Bluetooth teknolojisini 
smini deðiþtirmek için bu seçeneði 
tuþunun metin düzenleyicisini kullanarak 
eri yapýn.
larýn listesini görmek için, ekran bekleme 

 tuþuyla Bluetooth menüsünü seçin ve 
rak menüyü açýn. 
eþmiþ cihazlarý göster seçeneðine gidin ve 
lemek için  tuþuna basýn. 
 cihazlarýn listesi görüntülenir.  
z uyumlu cihaza ilerleyin ve belirlemek için 
n.
etooth ismi seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
mi ekranda görünür. Seçiminizi onaylamak 
basýn. 
h ismi düzenlensin mi? mesajý 

t veya Hayýr seçeneðine ilerleyin ve 
 tuþuna basýn.
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Eþleþmiþ cihazlarý göster
Bu seçeneði kullanarak, Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisiyle eþleþtirilmiþ cihazlarýn listesini görebilirsiniz. 
Cihazýn veya baðlantýnýn durumuna göre aþaðýdaki 
seçeneklerden bazýlarý baðlý olarak kullanýlabilir:
a Eþleþmiþ cihazlarýn listesini görmek için, ekran bekleme 

modundayken  tuþuyla Bluetooth menüsünü seçin ve 
 tuþuna basarak menüyü açýn. 

a  tuþuyla Eþleþmiþ cihazlarý göster seçeneðine gidin ve 
bu seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn. 

a Ekranda, eþleþmiþ cihazlarýn listesi görüntülenir.  
tuþuyla istediðiniz uyumlu cihaza ilerleyin ve belirlemek için 

 tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek 

için  tuþuna basýn.
a Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

x En son eþleþmenin en üstte listelendiðini unutmayýn.

Baðlantý oluþtur
Bu seçenek, Bluetooth teknolojisini destekleyen eþleþmiþ cihazla 
kablosuz baðlantý kurulmasýný saðlar.

Eþleþmeyi sil
Bluetooth teknolojisini destekleyen eþleþmiþ cihazlar listesinden 
bir cihazý çýkarmak için bu seçeneði kullanýn.

Yetki iste
Eþleþtirilecek cihaz ar
içine girdiðinde, bu c
kurulmasýný (Hayýr) v
telefonunun yetki ist
belirleyebilirsiniz.

Bluetooth ismini dü
Araç kiti telefonunuz
destekleyen cihazýn i
kullanýn. Navi döner 
istediðiniz deðiþiklikl
a Eþleþtirilmiþ cihaz

modundayken 
 tuþuna basa

a  tuþuyla Eþl
bu seçeneði belir

a Ekranda, eþleþmiþ
tuþuyla istediðini

 tuþuna basý
a  tuþuyla Blu

seçeneði belirlem
a Seçilen cihazýn is

için  tuþuna 
a Ekranda Bluetoot

görüntülenir. 
a  tuþuyla Eve

belirlemek için 
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unun görünürlüðü
ni destekleyen iki uyumlu cihaz arasýnda 
aðlantýsý kurabilmek için önce Bluetooth 
ük özelliðini etkinleþtirmek gerekir. 

 uyumlu Bluetooth cihazlarýnda Bluetooth 
irildiðini ve görünürlük için "Herkes 
 seçildiðini doðrulayýn. Ayrýntýlý bilgi için, 

mlu Bluetooth cihazýnýn kullaným 

 görünürlük özelliðini etkinleþtirebilir veya 
ika ayarý "Açýk"týr. 
nuzun görünürlük özelliðini deðiþtirmek 
e modundayken  tuþuyla Bluetooth 

ve  tuþuna basarak menüyü açýn. 
rünürlük seçeneðine ilerleyin ve bu 
ek için  tuþuna basýn.
ýk veya Kapalý seçeneðine ilerleyin ve 

 tuþuna basýn.

nuzun görünürlüðü etkinleþtirilmiþ olsa 
ablosuz Bluetooth baðlantýsýnda yer aldýðý 
tooth cihazlarý tarafýndan görülemez. Araç 
n var olan bir kablosuz Bluetooth 
rürken görünür olmasýný istiyorsanýz Ýkinci 
r seçeneðini belirleyin.
Evet’i seçerseniz, kullanýlmakta olan Bluetooth ismi 
görüntülenir.
a Ýsimdeki karakterleri silmek için  tuþuna basýn.
a Navi döner tuþunun metin düzenleyicisini kullanarak ve 

 tuþuyla istediðiniz karakterleri seçip  tuþuna 
basarak yeni ismi girin.

a Ýstediðiniz ismi yazmayý tamamlayýnca  tuþuna basarak 
kaydedin.

a Ekranda Kayýt tamamlandý mý? mesajý belirir. Onaylamak 
için  tuþuna basýn.

Araç kiti telefonunun Bluetooth ismi
Araç kiti telefonunuzun, baþkalarý tarafýndan görülen Bluetooth 
cihaz ismini deðiþtirmek için bu seçeneði belirleyin. Fabrika 
ayarý Nokia 610’dur.
a Araç kiti telefonunun ismini görmek için  tuþuyla 

Bluetooth menüsünü seçin ve  tuþuna basarak menüyü 
açýn. 

a  tuþuyla Bluetooth ismi seçeneðine ilerleyin ve bu 
seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.

a Araç kiti telefonunun ismi ekranda belirir. Seçiminizi 
onaylamak için  tuþuna basýn.

a Ekranda Bluetooth ismi düzenlensin mi? mesajý 
görüntülenir. 

a  tuþuyla Evet veya Hayýr seçeneðine ilerleyin ve 
belirlemek için  tuþuna basýn.

a Araç kiti telefonunun Bluetooth ismini istediðiniz gibi 
deðiþtirmek için Navi döner tuþunun metin düzenleyicisini 
kullanýn.

Araç kiti telefon
Bluetooth teknolojisi
kablosuz Bluetooth b
cihazlarýnýn görünürl

y Kullanýlacak tüm
iþlevinin etkinleþt
görebilir" ayarýnýn
kullandýðýnýz uyu
kýlavuzuna bakýn.

Araç kiti telefonunun
kapatabilirsiniz. Fabr
a Araç kiti telefonu

için, ekran beklem
menüsünü seçin 

a  tuþuyla Gö
seçeneði belirlem

a  tuþuyla Aç
belirlemek için 

y Araç kiti telefonu
bile, var olan bir k
sürece diðer Blue
kiti telefonunuzu
baðlantýsýný sürdü
baðlantýya izin ve
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ci baðlantýya izin ver seçeneðine ilerleyin 
lirlemek için  tuþuna basýn.
t veya Hayýr seçeneðine ilerleyin ve 

 tuþuna basýn.

rileri ve ayarlarý iki ayrý kullanýcý profili 
tebilir. Bir kullanýcý profili örneðin kartvizit 
lerini ve ses komutlarýný veya araç kiti 
ý içerir. Ayný aracý paylaþan iki kullanýcý, 

dýklarý halde, kendi kullanýcý profillerini 
 kullanýcý verilerine kolayca ulaþabilirler.

 kullanýcý profilinin göstergesi ekranýn 
örüntülenir. Kullanýcý 1 profili etkinse 
lefon simgesi görünür; kullanýcý 2 
tirildiði ise küçük beyaz bir telefon 
ilir. Araç kiti telefonunda her zaman 
inden biri etkin durumdadýr. Araç kiti 
ullanýldýðýnda, kullanýcý 1 profili etkin olur.

r
onuna takýlý olan SIM karttaki veya 
letiþim teknolojisini destekleyen uyumlu 
hber kayýtlarýný araç kiti telefonu 
k için kullanabilirsiniz.

ti telefonuna takýlý bir SIM kartta bulunan 
 doðrudan eriþiminiz olmadýðý için 
aralara eriþmek için öncelikle bunlarý araç 
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Ýkinci Bluetooth baðlantýsý
Araç kiti telefonunuz ile uyumlu bir cep telefonu arasýnda 
Bluetooth SIM Eriþim Profili aracýlýðýyla önceden kurulmuþ 
kablosuz bir baðlantý etkin durumdayken, araç kiti 
telefonunuzun Bluetooth teknolojisini kullanan diðer cihazlar 
tarafýndan görülmesini istiyorsanýz bu seçeneði kullanýn. Bu 
özellik, var olan Bluetooth SIM Eriþim Profili kablosuz 
baðlantýsýný kýsa bir süre için keser; böylece, Bluetooth 
teknolojisini destekleyen diðer cihazlar (örneðin bir dizüstü 
bilgisayar) bu süre içinde Bluetooth teknolojisi aracýlýðýyla 
kablosuz baðlantý isteðinde bulunabilir; araç kiti telefonu daha 
sonra uyumlu cep telefonuyla Bluetooth SIM Eriþim Profili 
baðlantýsýný otomatik olarak yeniden kurar.

y Bu ayar seçildiðinde, araç kiti telefonu 30 saniye süreyle 
diðer Bluetooth cihazlarý tarafýndan görünür duruma gelir 
ve bu sürenin bitiminde önceki kablosuz Bluetooth 
baðlantýsýný yeniden kurar.

y Araç kiti telefonunuz Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanan uyumlu bir cihaza baðlý deðilse, diðer 
Bluetooth cihazlarý tarafýndan görülebilmesi Görünürlük 
menüsünde yaptýðýnýz ayara baðlýdýr. Bu durumda, 
Bluetooth teknolojisini kullanan bir cihazýn, örneðin bir 
dizüstü bilgisayarýn araç kiti telefonuyla kablosuz baðlantý 
kurabilmesi için ikinci Bluetooth baðlantýsý seçeneðini 
etkinleþtirmeniz gerekmez.

a Bu seçeneðe ulaþmak için, ekran bekleme modundayken 
 tuþuyla Bluetooth menüsünü seçin ve  tuþuna 

basarak menüyü açýn. 

a  tuþuyla Ýkin
ve bu seçeneði be

a  tuþuyla Eve
belirlemek için 

Kullanýcýlar
Araç kiti telefonu, ve
altýnda saklayýp yöne
kayýtlarýný, ses etiket
telefonunun ayarlarýn
ayný SIM kartý kullan
etkinleþtirerek kiþisel

y O anda etkin olan
durum satýrýnda g
küçük siyah bir te
profilinin etkinleþ
simgesiyle göster
kullanýcý profiller
telefonu ilk kez k

Kartvizitleri indi
Bu özelliði, araç telef
Bluetooth kablosuz i
cep telefonundaki re
hafýzasýna kopyalama

y Bu özellik, araç ki
rehber kayýtlarýna
önemlidir. Bu num
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r kabul veya yetki iþlemine gerek kalmadan 
olayca yapýlabilir. Seçeneði devre dýþý 

eþmiþ cihazlarý göster menü öðesine 
e seçeneðini belirleyin ve bu seçeneði 
rlayýn. Daha fazla bilgi için kullandýðýnýz 
jisine sahip uyumlu cep telefonunun 
na bakýn.

imine takýlý araç SIM kartýndan araç kiti 
a kopyalamak için  tuþuna basýn.

ini destekleyen cihazlarý bulma
raç kiti telefonuyla henüz eþleþtirilmemiþ 
ak istiyorsanýz  tuþuyla Bluetooth 

neðine ilerleyin ve seçeneði belirlemek için 
n.

me
a istediðiniz gibi kullanýlmak üzere iki 
debilirsiniz. Her kullanýcý profilinin ayarlarý 
reksinimlerine uyacak þekilde 
 durumdaki profil her zaman ekranda iki 

için ekran bekleme modundayken  

llanýcýlar menüsüne ilerleyin ve menüyü 
tuþuna basýn.
kiti telefonu hafýzasýna kopyalamanýz gerekir. Ekranda 
görüntülenen talimatlara uyun.

a Bu ayarlara eriþmek için ekran bekleme modundayken  
tuþuna basýn.

a  tuþuyla Kullanýcýlar menüsüne ilerleyin ve menüyü 
açmak için  tuþuna basýn.

a  tuþuyla Kartvizitleri indir seçeneðine ilerleyin ve 
seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.

Araç kiti telefonunuzu uzak bir SIM kart ile kullanýyorsanýz, 
uyumlu cep telefonunda saklanan kartvizitler doðrudan araç kiti 
telefonuna kopyalanýr. Daha fazla bilgi için bkz: "Kullanýcý 
ayarlarý", sayfa 52.
Araç kiti telefonunuzu telsiz birimine takýlý araç SIM kartýyla 
kullanýyorsanýz üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz: Eþleþmiþ 
cihazlarý göster, Araç SIM kartý ve Bluetooth cihazlarý bul.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve seçeneði 

belirlemek için  tuþuna basýn.

Bluetooth teknolojisiyle eþleþtirilmiþ cihazlar
a Rehberini kablosuz Bluetooth baðlantýsýyla araç kiti 

telefonu hafýzasýna indirmek istediðiniz Bluetooth 
teknolojili uyumlu cep telefonuna (telefonun adý eþleþmiþ 
cihazlar listesinde görüntülenir)  tuþuyla ilerleyin. 

a Kayýtlarý kopyalamaya baþlamak için  tuþuna basýn.

y Bluetooth teknolojisi iþlevlerini düzenli olarak 
kullanýyorsanýz, uyumlu cep telefonundaki “Yetki istemi” 
seçeneðini devre dýþý býrakabilirsiniz. Bu þekilde Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisine sahip cihazlar ile kurulan 

baðlantýlar ayrý bi
otomatik olarak k
býrakmak için Eþl
ilerleyin, Yetki ist
Kapalý olarak aya
Bluetooth teknolo
kullaným kýlavuzu

Araç SIM kartý
a Rehberi, telsiz bir

telefonu hafýzasýn

Bluetooth teknolojis
a Ýndirme iþlemini a

bir cihazdan yapm
cihazlarý bul seçe

 tuþuna basý

Kullanýcý deðiþtir
Araç kiti telefonunuz
kullanýcý profili kayde
kullanýcýnýn belirli ge
özelleþtirilebilir. Etkin
göstergeyle belirtilir:
  Kullanýcý 1
  Kullanýcý 2
a Menüye eriþmek 

tuþuna basýn.
a  tuþuyla Ku

açmak için  
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llanýcý 1 için ayarlar veya Kullanýcý 2 için 
erleyip, öðeyi seçmek için  tuþuna 

yebilirsiniz: SIM kart ata, Etkin SIM kartý 
ir.

ediðiniz seçeneðe ilerleyin ve seçeneði 
 tuþuna basýn.

 profilinin her zaman kendisine atanmýþ bir 
ullanýcý profili 1 veya 2’yi ilk kez 

"Baþlarken" (sayfa 19) bölümündeki 
eket edin.
yeni bir SIM kart atamak için aþaðýdaki 
belirleyin:
larý, Araç SIM kartý ve Bluetooth cihazlarý 

ediðiniz seçeneðe ilerleyin ve seçeneði 
 tuþuna basýn.

dlarý 
arý listesinden bir cep telefonu seçerseniz, 
eþen cep telefonuyla bir Bluetooth SIM 
ýsý kurar ve eþleþmiþ cep telefonuna takýlý 
kodunu girmeniz istenebilir. 
efonu, girmiþ olduðunuz PIN kodunu daha 
ntý kurulabilmesi için kaydetmek mi 
losuz Bluetooth baðlantýsýnýn kurulacaðý 
i sorulmasýný mý istediðinizi sorar.
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a  tuþuyla Kullanýcý 1'e geç veya Kullanýcý 2'ye geç 
seçeneðine ilerleyin ve seçeneði belirlemek için  tuþuna 
basýn.

a Seçilen kullanýcý profili etkinleþtirilir.
Uzak SIM karta ait PIN kodunu girmeniz istenebilir.

x Uzak SIM kartýn PIN kodunun kaydedilip edilmeyeceðini SIM 
kart ata menü öðesini seçerek istediðiniz zaman 
belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: "SIM kart ata", 
sayfa 52.

x Daha sonra cep telefonundaki uzak SIM kartýn PIN kodunu 
deðiþtirmeniz gerekirse, bir sonraki sefer araç kiti 
telefonunu açtýðýnýzda uzak SIM kart için yanlýþ PIN kodu 
kullanýlýr (bu seçenek etkinleþtirilmiþse). Bu durumda araç 
kiti telefonu sizden deðiþtirilmiþ PIN kodunu girmenizi ister. 
Bu iþlemi iki kereden fazla tekrarladýðýnýzda SIM kartýn 
bloke edileceðini unutmayýn.

Kullanýcý ayarlarý
Bu özellik sayesinde, etkin kullanýcý profili ve Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisi kullanarak indirilecek kartvizitler 
için istediðiniz ayarlarý yapabilirsiniz. Kullanýcý profiline bir SIM 
kart atadýðýnýzda, o profil kiþiselleþtirilir. Araç SIM kattý veya 
uzak SIM karttan istediðiniz birini atayabilirsiniz.
a Menüye eriþmek için ekran bekleme modundayken  

tuþuna basýn.
a  tuþuyla Kullanýcýlar seçeneðine ilerleyin ve bu 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.

a  tuþuyla Ku
ayarlar öðesine il
basýn.

Þu seçenekleri belirle
göster ve Ayarlarý ind
a  tuþuyla ist

belirlemek için 

SIM kart ata

y Etkin bir kullanýcý
SIM kartý vardýr. K
kiþiselleþtirirken, 
bilgilere göre har

Araç kiti telefonuna 
seçeneklerden birini 
a Eþleþmiþ cihaz ad

bul.
a  tuþuyla ist

belirlemek için 

Eþleþmiþ cihazlarýn a
Eþleþmiþ cep telefonl
araç kiti telefonu eþl
Eriþim Profili baðlant
uzak SIM kartýn PIN 
Ardýndan araç kiti tel
sonra otomatik baðla
istediðinizi yoksa kab
bir sonraki sefer yetk



Kullanýcýlar

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 53

ter
kullanýcý profiline atanmýþ uyumlu cep 
rüntülemek için bu seçeneði belirleyin.

letiþim teknolojisini destekleyen herhangi 
nundan araç kiti telefonunuza rehber 

ilirsiniz. Araç kiti telefonunuz üç kullanýþlý 

fýzasý 
onunun SIM kartýndaki, hem de telefon 
vizit verilerini araç kiti telefonu hafýzasýna 
anak veren varsayýlan ayardýr.

na yalnýzca cep telefonunuzun SIM 
it verileri indirmeyi istemeniz durumunda 
leyin.

elefonunuzun hafýzasýnda saklanan 
 telefonu hafýzasýna kopyalar.
x Çalýþtýrma akýmý kesilirse, araç kiti telefonunda saklanan 
uzak SIM kartýn PIN kodu hafýzadan silinir. PIN kodunu 
kaydetmeye karar verirseniz, bununla ilgili sorumluluðun 
size ait olduðunu unutmayýn.

Araç SIM kartý
Bu seçeneði belirlediðinizde, telsiz birimine takýlý araç SIM kartý 
etkin kullanýcý profiline atanýr. Açýlýþta PIN kodu girmenizi 
isteme özelliði etkinse, sizden araç SIM kartý PIN kodunu 
girmeniz istenir. 

x Bazý servis saðlayýcýlar telefonu açarken PIN’i girmenizi 
isteyen komut istemini devre dýþý býrakmanýza olanak 
verebilir. Bu konuda servis saðlayýcýnýzdan bilgi alabilirsiniz.

Bluetooth telefonunu bul
Araç kiti telefonuyla henüz eþleþtirilmemiþ uyumlu cep 
telefonuna takýlý bir uzak SIM kartý etkin kullanýcý profiline 
atamak için bu seçeneði belirleyin. Araç kiti telefonu on 
metrelik mesafe içinde yalnýzca Bluetooth SIM Eriþim Profili 
teknolojisine sahip cep telefonlarýný arar ve iliþkili isimlerini 
Bluetooth cihazlar listesinde görüntüler. Bir cihaz seçin, cihazý 
araç kiti telefonuyla eþleþtirin ve "Eþleþmiþ cihazlarýn adlarý" 
(sayfa 52) bölümünde açýklanan iþlemleri yaparak devam edin. 

Etkin SIM kartý gös
Uzak SIM kartý etkin 
telefonunun adýný gö

Ýndirme ayarlarý
Bluetooth kablosuz i
bir uyumlu cep telefo
verilerini kopyalayab
seçenek sunar:
p SIM ve telefon ha

Bu, hem cep telef
hafýzasýndaki kart
kopyalamanýza ol

p SIM hafýzasý 
Araç kiti telefonu
kartýndan kartviz
bu seçeneði belir

p Telefon hafýzasý 
Bu seçenek, cep t
kayýtlarý araç kiti



Rehber ve ajanda öðeleri alma ve iletme

i veya ajanda notunu Bluetooth kablosuz 
kullanarak veya kýsa mesaj olarak uyumlu 
irsiniz.
 notu iletmek için:
ý onaylamak için  tuþuna basýn.
t seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði 

 tuþuna basýn.
ediðiniz iletim teknolojisine (Bluetooth ile 
ýyla) ilerleyin ve iletim teknolojisini seçmek 
basýn.
sajý göndermek istediðiniz uyumlu cihaza 
 seçmek için  tuþuna basýn.

alnýzca kartvizitler için)
raç kiti telefonu hafýzasýna kaydedip ayný 
il cihaza Bluetooth kablosuz iletiþim 

sa mesaj olarak iletmek için bu seçeneði 
 bilgi için bkz: "Ýlet", sayfa 54.

 notunu kaydetmek istiyorsanýz bu 
54 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Rehber ve ajanda öðeleri 
alma ve iletme

Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi yoluyla veya kýsa mesaj 
biçimde, uyumlu bir cep telefonundan kartvizitler veya takvim 
notlarý gibi veriler alabilir veya bu verileri uyumlu bir cep 
telefonuna iletebilirsiniz. 

Rehber veya ajanda öðesi alma
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi yoluyla ya da kýsa mesaj 
biçiminde bir kartvizit veya takvim notu aldýysanýz aþaðýdaki 
dört seçenekten birini belirleyebilirsiniz:
a Seçenekler listesini görüntülemek için  tuþuna basýn.

Göster
Bu seçenek alýnan kartviziti veya takvim notunu 
görüntülemenize olanak verir.

Kaydet (yalnýzca kartvizitler için)
Araç kiti telefonu hafýzasýna kartvizit kaydetmek için bu 
seçeneði belirleyin. Uyumlu bir cep telefonuyla Bluetooth SIM 
Eriþim Profili baðlantýsý kurulduysa, kartvizit otomatik olarak 
uyumlu cep telefonuna iletilir.

Ýlet
Aldýðýnýz bir kartvizit
iletiþim teknolojisini 
bir cihaza gönderebil
Kartvizit veya ajanda
a Mesajýn alýndýðýn
a  tuþuyla Ýle

belirlemek için 
a  tuþuyla ist

veya Metin mesaj
için  tuþuna 

a  tuþuyla me
ilerleyin ve cihazý

Kaydet ve Ýlet (y
Alýnan bir kartviziti a
anda uyumlu bir mob
teknolojisiyle veya ký
belirleyin. Daha fazla

Sil
Kartvizit veya ajanda
seçeneði belirleyin.
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eri
ekilde motorlu araç kullanýmýnýn, tüm 
i dikkatine baðlý olduðunu unutmayýn. Araç 
n saðladýðý veri iletim özelliklerini yalnýzca 
 güvenli kullanýma olanak verdiði 
nýn ve yerel kanunlarýn/düzenlemelerin 
p telefonu kullanýmýna kýsýtlama getirip 
enin.

 faks, kýsa mesaj ve e-posta göndermek ve 
aðlantý kurmak için GSM þebekesinin veri 
llanýr (þebeke servisi). 

zun GSM veri iletimi özellikleri
üçlü hücresel sinyallerin alýnabileceði bir 
neririz. Daha güçlü bir sinyal daha verimli 
tanýr.
i giriþime neden olabilecek bir dizi etmene 

n ve cihazlardan veya çevredeki trafikten 
iriþimi iletim kalitesini etkileyebilir.
9. Veri iletimi
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi
GPRS, araç kiti telefonunun, cep telefonu þebekesi üzerinde veri 
gönderip almak üzere kullanýlmasýna olanak saðlayan bir 
teknolojidir (þebeke servisi). GPRS, Ýnternet gibi veri 
þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan bir veri taþýyýcýdýr.
GPRS teknolojisini kullanabilmek için bir GPRS servisine abone 
olmanýz gerekir. GPRS servisinin kullanýmý ve abonelik hakkýnda 
ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.
Daha fazla bilgi için bkz: "GPRS modem ayarlarý (þebeke 
servisi)", sayfa 39.

HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi
Araç kiti telefonu, GSM yüksek hýzlý veri iletim servislerini 
kullanmanýza olanak saðlar (þebeke servisi). 
Yüksek hýz iþlevini, araç kiti telefonunuz Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisi aracýlýðýyla uyumlu bir bilgisayara 
baðlandýðýnda ve yüksek hýzlý veri iletimi yazýlýmýný destekleyen 
modem sürücüleri bilgisayarda yüklü olduðunda ve etkin 
modem olarak seçildiðinde kullanabilirsiniz. Modem sürücüsü 
yazýlým ve yükleme yardýmý Nokia web sitesinde bulunabilir: 
http://www.nokia.com.
Yüksek hýzlý veri servislerinin kullanýmý ve bu servislere abonelik 
hakkýnda bilgi için þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Referans bilgil

x Trafikte güvenli þ
sürücülerin azam
kiti telefonunuzu
trafik koþullarýnýn
durumlarda kulla
sürüþ sýrasýnda ce
getirmediðini öðr

Hücresel iletim
Araç kiti telefonunuz
uzak bilgisayarlarla b
iletim özelliklerini ku

Araç kiti telefonunu
Aracý, olabilecek en g
konuma getirmenizi ö
veri iletimine olanak 
Hücresel veri iletiþim
maruz kalýr: 

Parazit
Elektronik donatýmda
kaynaklanan radyo g



Referans bilgileri

lýk veya araç kiti telefonunuz ile baz 
engeller nedeniyle, bir hücre bölgesinden 
unsuz alýþ ve iletim için güvenilir hücresel 
k kadar güçlü veya dengeli olmayabilir. Bu 
n iyi iletiþimi saðlamak için araç kiti 
rken aþaðýdaki noktalarý dikkate almayý 

caðý için en iyi veri ve faks iletimi araç 
leþir. Hücresel iletiþimin araç hareket 
sý önerilmez. Faks iletimi veri veya kýsa 
daha kolay bozulabilir. 
un ekranýndaki sinyal gücünü kontrol edin. 
li aramayý destekleyebilecek kadar güçlü 
 olan bir konum bulunana kadar veri 
þiminde bulunulmamalýdýr. 
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Aktarmalar
Araç kiti telefonu kullanýcýsý bir þebeke hücresinden diðerine 
geçtikçe, kanalýn sinyal gücü düþer ve hücresel telefon santralý 
kullanýcýyý sinyalin daha güçlü olduðu baþka bir hücreye ve 
frekansa aktarabilir. Hücre aktarmasý ayný zamanda kullanýcýnýn 
farklý hücresel trafik yükleri nedeniyle duraðan olduðu 
durumlarda da gerçekleþebilir. Bu tür aktarmalar gecikmelere 
yol açabilir.

Kör noktalar ve kayýplar
Kör noktalar, radyo sinyallerinin alýnamadýðý alanlardýr. 
Kayýplar, araç kiti telefonu kullanýcýsý radyo sinyalinin tepeler 
veya yüksek binalar gibi coðrafi veya insan yapýmý engeller 
nedeniyle bloke edildiði veya azaldýðý yerlerden geçtiðinde 
ortaya çýkar. Bu durumun sonuçlarý servisteki kesintiler ve 
baðlantýnýn kesilmesi olabilir.

Düþük sinyal gücü
Baz istasyonuna uzak
istasyonu arasýndaki 
gelen sinyal gücü sor
baðlantýyý kurabilece
nedenle, olabilecek e
telefonunuzu kullaný
unutmayýn: 
Sinyal gücü sabit ola
hareketsizken gerçek
halindeyken kurulma
mesaj iletimine göre 
Araç kiti telefonunuz
Hücresel sinyaller ses
deðilse, daha iyi alýþý
baðlantýsý kurma giri



Montaj
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ti telefonu yalnýzca, satýþ paketiyle birlikte 
 orijinal Nokia parçalarýný kullanan yetkili 
ni tarafýndan monte edilmelidir. Bu 
tirilmemesinin garantinin geçersiz 
nacaðýný unutmayýn. Son kullanýcýlar, araç 
zel aletler ve uzman teknik bilgiyle 
aj yapýlmasýný gerektiren karmaþýk teknik 
ðunu dikkate almalýdýr. 

unda bulunan talimatlarýn araç kiti 
tomobile montajý için geçerli genel kurallar 
yýn. Bununla birlikte, piyasada bulunan çok 
 ve modelleri olmasý nedeniyle bu kýlavuzda 
taþýtla ilgili olabilecek özel teknik 
ate alýnmamýþtýr. Söz konusu taþýt hakkýnda 
mek için taþýt imalatçýsýna baþvurun. Araç 
onte edilebileceði yerler hakkýnda bilgi için 
.com adresindeki Nokia web sitesini ziyaret 

un kullanýmý ve bakýmýyla ilgili önemli 
eya talimatlarý için, bkz: “Önemli güvenlik 
 Kullaným ve bakým sayfa 62.

 monte edilirken aþaðýda belirtilen temel 
na uyulmalýdýr.
apatýldýðýndan emin olun ve montaj 
madan önce araç bataryasý baðlantýsýný 
 dýþýnda yeniden baðlanamayacaðýndan 
10. Montaj
Nokia 610 araç kiti telefonunuz
Nokia 610 araç kiti telefonu motorlu taþýtlara monte edilmek 
üzere tasarlanmýþtýr. Satýþ paketinde telefonu kulaðýnýza 
tutmadan arama yapmanýza olanak veren kullanýþlý bir ahizesiz 
kullaným özelliði, kullaným kolaylýðý saðlayan ayrý bir giriþ cihazý 
ve okunmasý kolay bir ekran yer alýr. 

Araç kiti telefonu bileþenlerinin þoför mahalline montajý

x Nokia 610 araç ki
gelen onaylanmýþ
bir servis teknisye
gereðin yerine ge
olmasýyla sonuçla
kiti telefonunda ö
profesyonel mont
parçalar bulundu

x Bu montaj kýlavuz
telefonunun bir o
olduðunu unutma
çeþitli araç türleri
herhangi bir özel 
gereksinimler dikk
ayrýntýlý bilgi edin
kiti donatýmýnýn m
http://www.nokia
edin. 

Araç kiti telefonunuz
güvenlik bilgileri ve/v
bilgileri”, sayfa 63 ve

Önce güvenlik

x Araç kiti telefonu
güvenlik kurallarý

p Araç kontaðýnýn k
çalýþmasýna baþla
keserek isteminiz
emin olun.



Montaj

lefonu

4 (Kon. 1)
 aracýn içinde az görünür bir konuma 
lir. Bununla birlikte, gerektiðinde 
 birimin SIM karta kolay eriþim saðlayacak 
ilmesini saðlayýn ve mikrofon ve hoparlör 
su bileþenleri monte etmeyi 
e ulaþtýðýndan emin olun.
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p Araçta çalýþýrken sigara içmeyin. Yakýnlarda ateþ veya alev 
kaynaðý bulunmadýðýndan emin olun.

p Montaj çalýþmasý sýrasýnda elektrik kablolarýnýn, yakýt veya 
fren baðlantýlarýnýn ya da güvenlik donatýmýnýn hasar 
görmemesine özen gösterin.

p Araç kiti telefonu bielþenlerini monte ederken direksiyon 
veya fren sistemlerinin ya da aracýn düzgün çalýþmasý 
açýsýndan kritik önem taþýyan diðer ana sistemlerin 
etkilenmemesini saðlayýn. Hava yastýðýnýn açýlmasýnýn 
herhangi bir þekilde engellenmediðinden emin olun.

p Radyo sinyalleri, motorlu taþýtlardaki hatalý þekilde monte 
edilmiþ veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini 
etkileyebilir (örneðin, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, 
elektronik ABS sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri, 
hava yastýðý sistemleri). Bu tür bir sistemin çalýþmasýnda bir 
arýza veya deðiþiklik fark ederseniz, araç satýcýnýza baþvurun.

p Araç kiti telefonu yalnýzca, eksi kutup topraklanmýþ 
durumdayken 12 V çalýþma voltajýnda kullanýlabilir. Bu 
gereðin yerine getirilmemesi aracýn elektronik sistemlerinde 
hasara neden olabilir.

p Araç kiti telefonunuzu, araç aküsünden baðýmsýz olarak 
(yani motor dururken) uzun sure kullanmayýn; bu, 
bataryanýzýn boþalmasýna yol açabilir.

p Mobil verici cihazlar için belirlenmiþ radyo frekansýna 
maruziyet normlarýna uygunluðun saðlanmasý için antenle 
çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe 
bulunmalýdýr.

Montaj

Nokia 610 araç kiti te

Telsiz birimi TFE-
Telsiz birimi TFE-4’ün
monte edilmesi öneri
deðiþtirilebilmesi için
bir konuma monte ed
kablolarýnýn söz konu
düþündüðünüz yerler



Montaj
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n. 2)
paneline veya þoför mahallinde ekranýn 
olayca görülebildiði, ancak taþýtýn 
nýmýný engellemediði baþka herhangi bir 

ize, delik açmak gerekmeden ekran 
un þekilde monte etmek için çeþitli 

size bilgi verebilir. Uygun montaj yerleri 
.nokia.com Nokia web sitesinden daha 
z.
 çalýþmasýna engel olmayacak þekilde 
tiðini unutmayýn.

esi
Telsiz birimi monte edilirken, verilen parçalar arasýndaki desteði 
kullanýn: birim doðru monte edildiðinde desteðe saðlam bir 
þekilde yerleþir. 

x Telsiz birimini, uyumlu bir cihazla Bluetooth teknolojisi 
üzerinden baðlantý kurulabilecek þekilde monte ettiðinizden 
emin olun. 

x Telsiz birimi monte edilirken desteðin, birimin aracýn önüne 
doðru kayarak yerine oturmasýný saðlayacak veya birim 
yanlara monte edilebilecek þekilde takýldýðýndan emin olun. 
Aksi durumda, birim kaza halinde yerinden oynayýp 
yaralanma veya hasara yol açabilir. 

Telsiz biriminin araca monte edilmesi

Ekran SU-11 (Ko
Ekran birimi kontrol 
kullanýcý tarafýndan k
kontrolünü veya kulla
yere sabitlenmelidir.
Servis teknisyeniniz s
birimini aracýnýza uyg
seçenekler hakkýnda 
hakkýnda http://www
fazla bilgi alabilirsini
Tüm cihazlarýn aracýn
monte edilmesi gerek

Ekranýn monte edilm



Montaj

k için verilen çift taraflý yapýþkan bandý 
oserinden gelen gürültünün iç kýsma 
yecektir. Mikrofonu hava deliklerinden 
dan etkilenmeyecek þekilde monte etmeye 
fon kablosunu ýsýtma, havalandýrma veya 
çecek þekilde döþemeyin. 
tma kablosu baðlanmýþsa, gelen bir 
izde veya arama yaptýðýnýzda, sistem 
 radyonuzu susturur ve arama araç kiti 
 aktarýlýr.

CU-4 (Kon.6)
kiti telefonunun araç elektronik sistemiyle 
esin talimatlar için kablo þemasýna bakýn.

n, elektromanyetik giriþimi engellemek 
acýnýzda bulunan elektronik sistemlerinin 
ðýndan geçirilmesine özen gösterin. 
ik aþýnma ve yýpranmaya maruz 
e yerleþtirildiðinden emin olun (örneðin, 
 altýna veya keskin kenarlarýn üzerine 
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Giriþ cihazý CUW-3 (Kon.3)
Giriþ cihazý, kullanýcý tarafýndan kolayca eriþilebileceði uygun 
bir konuma sabitlenecek montaj birimiyle birlikte gelir. Bununla 
birlikte, giriþ cihazýnýn sürücünün aracý kullanmasýna engel 
olmamasýný saðlamak için azami dikkat gösterin. Kablonun 
baðlantý saðlayacak þekilde telsiz birimine ulaþtýðýndan emin 
olun. Giriþ cihazý en uygun þekilde sürücü ve ön yolcu koltuðu 
arasýndaki konsolun üzerinde yatay konumda monte edilebilir.

Hoparlör SP-2 (Kon.4)
Akustik kalitesinin iyi olmasý için hoparlörü kullanýcý yönüne 
bakacak þekilde monte edin. Geri besleme olmamasý için 
hoparlörü mikrofonla en az 1 metre mesafe kalacak þekilde 
monte etmenizi öneririz. Araç kiti telefonunun hoparlör 
çýkýþýnda doðru akým yoktur.

Mikrofon HFM-8 (Kon.5)

x Araç kiti telefonuyla birlikte verilen mikrofondan (HFM-8) 
baþka bir mikrofonun kullanýlmasý iletim kalitesini 
etkileyebilir. 

Ahizesiz kullaným mikrofonunu kullanýcýnýn kafasýndan yaklaþýk 
30 cm mesafeye monte edin ve kullanýcýnýn aðzýna doðru 
konumlandýrýn. Deneyimler, en iyi yerin dikiz aynasýnýn 
yakýnýndaki veya otomobil güneþliðinin solundaki kýsým 
olduðunu göstermektedir. Mikrofonun taþýt kontrolünü veya 
kullanýmýný engellemediðinden emin olmak için kontrol edin. 
Geri besleme olmamasý için mikrofonu araç kiti telefonu 
hoparlörüyle en az 1 metre mesafe kalacak þekilde monte 
etmenizi öneririz.

Mikrofonu sabitleme
kullanýn; bu, araç kar
aktarýlmasýný engelle
gelen hava akýmlarýn
özen gösterin. Mikro
klima sisteminden ge
Radyonun sesini kapa
aramayý kabul ettiðin
otomatik olarak araç
telefonu hoparlörüne

Sistem kablosu P
Sistem kablosu araç 
baðlantýsýný saðlar. K

x Kablolarý döþerke
üzere bunlarýn ar
olabildiðince uza
Kablolarýn mekan
kalmayacak þekild
araç koltuklarýnýn
döþenmemelidir).



Ekolayzer ayarlarý
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 monte edildikten sonra gerektiði gibi 
mak için kontrol edilmesi gerekir. Cihazýn 
en ayný zamanda araç kullanýmý sýrasýnda 

de engellemeyecek biçimde monte edilip 
ol edin

nuz ile Bluetooth teknolojisine sahip 
arasýnda kablosuz baðlantý kurmak için 
oth iletiminin yapýlmasý için gereken 
lunduðundan emin olun. Bu özelliðin 
çin yeterli güce sahip harici cihazlarýn 
tiðini unutmayýn (bataryayý kontrol edin). 

 içindekiler
i

zý

losu
GSM anteni (Kon. 7) (satýþ paketinde yer almaz)
Araç kiti telefonunuz harici GSM antenine baðlanacak þekilde 
tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte, aracýnýzýn frekans ayýrma 
filtresine sahip uyumlu bir radyo/GSM anteniyle donatýlmýþ 
olmasý durumunda bunu da kullanmanýz mümkündür.
Aracýnýzda GSM anteni bulunmamasý durumunda, en uygun 
montaj yeri ve ilgili montaj talimatlarý hakkýnda bilgi almak için 
araç satýcýnýza baþvurun.

Ekolayzer ayarlarý
Araç kiti telefonunuz hoparlör çýkýþý için çok çeþitli seçenekleri 
destekler:
p SP-2 hoparlörü doðrudan baðlantýsý satýþ paketinde yer alýr.
p Ses çýkýþýný hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan 

uyumlu araç radyosu hoparlörü baðlantýsý (satýþ paketinde 
yer almaz).

p Araç radyonuzun hat giriþi üzerinden uyumlu araç radyosu 
hoparlörleriyle kurulan baðlantý. Bu seçenek belirlenmiþse, 
ses düzeyi uygunluðunu ayarlamanýz gerekecektir.

a Ýstediðiniz ayarlarý yapmak için Ayarlar menüsünü seçin. 
a  tuþuyla Ekolayzer ayarlarý seçeneðine ilerleyin ve 

seçeneði belirlemek için  tuþuna basýn.
a  tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve seçeneði 

belirlemek için  tuþuna basýn.

Ýþlev testi
Araç kiti telefonunuz
çalýþtýðýndan emin ol
çalýþmasýný test ederk
sürücüyü hiçbir þekil
edilmediðini de kontr

x Araç kiti telefonu
uyumlu aksesuar 
cihazlarýn Blueto
mesafe içinde bu
kullanýlabilmesi i
saðlanmasý gerek

Satýþ paketinin
p TFE-4 telsiz birim
p SU-11 ekran
p CUW-3 giriþ ciha
p SP-2 hoparlör
p HFM-8 mikrofon
p PCU-4 sistem kab



Kullaným ve bakým

nu soðuk yerlerde saklamayýn. Telefon 
a ulaþtýðýnda, telefon içinde elektronik 
arar verebilecek rutubet oluþabilir.
nun içini açmaya çalýþmayýn. Uzman 
 müdahalesi telefona zarar verebilir.
nu düþürmeyin, üstüne vurmayýn ve 
ýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar 

nu silmek için sert kimyasal maddeler, 
ri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.
nu boyamayýn. Boya hareketli parçalara 
uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.
mýþ anteni kullanýn. Onaylanmamýþ 
ikler veya ekler araç kiti telefonuna zarar 
 cihazlara iliþkin yönetmeliklere aykýrý 

 tümü, araç kiti telefonunuz ve tüm 
rlidir. Bunlardan biri gerektiði gibi 
 yetkili servise götürün. Buradaki personel 

ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.
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11. Kullaným ve bakým
Araç kiti telefonunuz, üstün tasarým ve yüksek teknolojiyle 
üretilmiþ bir üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü yerine getirmenize 
ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza 
yardýmcý olacaktýr.
p Araç kiti telefonunu, tüm parçalarýný ve donanýmlarýný küçük 

çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklayýn.
p Araç kiti telefonunu ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve 

her türlü sývý ya da rutubet, elektronik devrelerin 
paslanmasýna yol açabilecek mineraller içerebilir.

p Araç kiti telefonunu kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve 
saklamayýn. Hareketli parçalarý zarar görebilir.

p Araç kiti telefonunu sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek 
sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü 
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri 
eðebilir veya eritebilir.

p Araç kiti telefonu
normal sýcaklýðýn
devre kartlarýna z

p Araç kiti telefonu
olmayan kiþilerin

p Araç kiti telefonu
sallamayýn. Cihaz
verebilir.

p Araç kiti telefonu
temizlik maddele

p Araç kiti telefonu
zarar verebilir ve 

p Yalnýzca onaylan
antenler, deðiþikl
verebilir ve telsiz
olabilir.

Yukarýdaki önerilerin
donanýmlarý için geçe
çalýþmýyorsa, en yakýn
size yardýmcý olacak 



Önemli güvenlik bilgileri
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layýcý madde bulunan 

aþýyan ortamlarda araç kiti telefonunuzu 
n ve tüm iþaretlere, talimatlara uyun; bkz: 
2. Böyle alanlardaki kývýlcýmlar yaralanma, 
nabilecek bir patlama veya yangýna sebep 

a, araç kiti telefonlarýnýn kullanmamasý 
ulunur. Yakýt depolarýnda (yakýt depolama 
kimyasal madde tesislerinde veya patlama 
 ortamlarda telsiz cihazlarýnýn kullanýmýyla 
kat etmeyi unutmayýn.
lan ortamlarda genellikle uyarý levhalarý 
halar her zaman kolayca görülemeyebilir. 
leri, kimyasal transfer veya depolama 
an veya bütan) kullanan araçlar, havada 

tal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýk 
 aracýnýzýn motorunu durdurmanýz istenen 
el olarak patlama potansiyeli taþýr.

nel telefon bakým hizmeti verebilir ve araç 
 monte edebilir. Yanlýþ montaj veya servis 
çerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz 

lefon cihazýnýn doðru bir biçimde monte 
 doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný 
l edin.
12. Önemli güvenlik bilgileri
Trafik güvenliði
Trafikte güvenli þekilde motorlu araç kullanýmýnýn, tüm 
sürücülerin eksiksiz dikkatine baðlý olduðunu unutmayýn. Araç 
kiti telefonunuzun iþlevlerini ancak trafik güvenliðini tehlikeye 
atmamak koþuluyla kullanýn.
Unutmayýn: Yol güvenliði her þeyden önce gelir!

Çalýþma ortamý
Herhangi bir ülkede geçerli olan özel kurallara uymaya özen 
gösterin ve araç kiti telefonu kullanmanýn yasak veya tehlikeli 
olduðu ya da baþka cihazlarla giriþime yol açabileceði yerlerde 
telefonunuzu kapatýn.

Elektronik cihazlar
Modern elektronik aletlerin çoðu, radyo (RF) sinyallerine karþý 
korumalýdýr. Ancak, bazý elektronik cihazlar araç kiti 
telefonunuzun yaydýðý RF sinyallerine karþý korumalý 
olmayabilir.

Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, kalp piliyle oluþabilecek potansiyel 
giriþimleri önlemek için araç anteniyle kalp pili arasýnda en az 
20 cm mesafe býrakýlmasýný önerir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi 
Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve 
önerilerle de uyumludur.
Giriþim olabileceði konusunda en küçük bir kuþkuya kapýlýrsanýz, 
araç kiti telefonunuzu derhal kapalý moduna getirin.

Potansiyel pat
ortamlar
Patlama potansiyeli t
kapalý moduna getiri
"Kapalý mod", sayfa 2
hatta ölümle sonuçla
olabilirler.
Benzin istasyonlarýnd
konusunda uyarýlar b
ve daðýtým alanlarý), 
iþlemlerinin yapýldýðý
ilgili kýsýtlamalara dik
Patlama potansiyeli o
bulunur, ancak bu lev
Gemilerin alt güverte
tesisleri, benzin (prop
zerrecik, toz veya me
bulunan alanlar veya
herhangi bir yer ilkes

Araçlar
Yalnýzca uzman perso
kiti telefonunu araca
tehlikeli olabilir ve ge
kýlar.
Aracýnýzdaki telsiz te
edilip edilmediðini ve
düzenli olarak kontro



Acil Aramalar

 yapmak için
Telefon veya araç kontaðý açýk deðilse, 
bunlarý açýn. Yeterli sinyal gücü olup 
olmadýðýný denetleyin. 
Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn 
düzgün þekilde telefona takýlmýþ 
olmasýný gerektirebilir.

a yapýlsýn mý? mesajý görüntülenene kadar 
 tutun.  tuþuna basarak onaylayýn.
nu,  tuþuna basarak Evet yanýtýyla 

 tuþuyla Hayýr yanýtýný seçip  
tal edin.
 tüm gerekli bilgileri mümkün olduðunca 
rin. Araç kiti telefonunuzun kaza 
þim aracý olabileceðini unutmayýn; izin 
eyi sona erdirmeyin.
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Yanýcý sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri telefonla, 
parçalarýyla veya aksesuarlarýyla ayný yerde bulundurmayýn.
Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle 
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir telsiz 
cihaz gibi nesneleri hava yastýðýnýn üst hizasýna veya hava 
yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi telsiz 
cihazý doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve hava 
yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askýya 
alýnmasýna, kaldýrýlmasýna veya yasal önlem alýnmasýna ya da 
her ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar
Tüm telsiz telefon þebekelerinde veya bazý þebeke servisleri ve/
veya telefon özellikleri kullanýmdayken acil arama yapmak 
mümkün olmayabilir. Yerel servis saðlayýcýnýza danýþýn.

   ÝPUÇLARI:
Bu araç kiti telefonu, diðer cep telefonlarýnda olduðu gibi, radyo 
sinyallerinin, kablosuz ve sabit þebekelerin yaný sýra kullanýcý 
tarafýndan programlanan iþlevleri de kullanarak çalýþýr. Bu 
nedenle, her koþulda baðlantý kurulabileceði garantisi verilmez. 
Bu sebeple, önemli iletiþim durumlarý (örneðin týbbi acil 
durumlar) için yalnýzca herhangi bir telsiz telefona 
güvenmemelisiniz.

Acil bir arama

a Ekranda Acil aram
 tuþunu basýlý

a Güvenlik sorgusu
onaylayýn veya 
tuþuna basarak ip

Acil arama yaparken,
doðru bir biçimde ve
mahallindeki tek ileti
verilmedikçe görüþm



Teknik bilgiler
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neði
ýzý
ah
ni kapatma, sarý
mavi
13. Teknik bilgiler
Batarya voltajý
12,6 V DC (10,8 – 16 V DC)
Negatif potansiyel topraklama hattý (GND).

Akým tüketimi
1,5 A (kapalý modda 1 mA)

Ýletim gücü
EGSM 900: 3,2 mW – 2 W
DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

PCU-4 sistem kablosu

Sistem kablosu düze
1. +12V akü +, kýrm
2. Toprak (akü -), siy
3. Araç radyosu sesi
4. Kontak anahtarý, 
5. 2A sigorta
6. 1A sigorta



Sözlük

 Veri Ýletimi (High Speed Circuit Switched 
i servislerinin veri baðlantýlarýný daha hýzlý 
bilgi için, bkz: "HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri 

 numarasýdýr ve araç kiti telefonuyla 

umarasý (Personal Identification Number) 
 kullanýma karþý koruyan 4 - 8 haneli bir 
 kartla birlikte verilir. Ayrýntýlý bilgi için, 

için gereken giriþ kodlarý", sayfa 14.

çma Anahtarý (Personal Unblocking Key) 
u deðiþtirmek için gereken 8 haneli bir 

birlikte gelir. Kodunuzu kaybederseniz veya 
rilmemiþse, þebeke operatörünüze 

odülü (Subscriber Identity Module) kart, 
lunan ve þebeke kullanýcýsýný tanýmlamak 
ileri içerir. SIM kart ayný zamanda güvenlik 
66 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

14. Sözlük
Araç SIM kartý
Araç SIM kartý Nokia araç kiti telefonunun SIM kart 
okuyucusuna takýlýr.

Bluetooth SIM Eriþim Profili 
SIM Eriþim Profili, Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu bir 
cep telefonunun uzak SIM kartýna kablosuz eriþim saðlayan 
uluslararasý Bluetooth standardýdýr.

DTMF tonlarý
Telesekreterlerle, bilgisayarlý telefon sistemleriyle vb. iletiþim 
kurarken DTMF - Çift Sesli Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-
Frequency) seslerini kullanabilirsiniz. Bu sesler, Navi döner 
tuþunun numara düzenleyicisini kullanarak ve 0 ile 9 arasýndaki 
rakamlarý seçerek elde edilir.

GPRS
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio 
Service) kablosuz veri iletimine olanak tanýr. Veri þebekelerine 
kablosuz eriþim için þebeke operatörünüzden veya servis 
saðlayýcýnýzdan alabileceðiniz bir GPRS eriþim noktasýnýn olmasý 
gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "GPRS - Genel Paket Radyo 
Servisi", sayfa 55.

GSM
GSM - Mobil Ýletiþim Global Sistemi (Global System for Mobile 
Communication) mobil telsiz þebekelerinde kullanýlan teknik 
standarttýr.

HSCSD
HSCSD- Yüksek Hýzlý
Data), cazip GSM ver
hale getirir. Ayrýntýlý 
Ýletimi", sayfa 55.

IMEI
IMEI, cihazýnýzýn seri
birlikte verilir.

PIN kodu
PIN - Kiþisel Kimlik N
SIM kartýnýzý yetkisiz
koddur. PIN kodu SIM
bkz: "Araç SIM kartý 

PUK kodu
PUK - Kiþisel Blokaj A
bloke olan PIN kodun
koddur.
PUK kodu SIM kartla 
SIM kartla birlikte ve
baþvurun.

SIM kart
SIM - Abone Kimlik M
hücresel þebekede bu
için gereken tüm bilg
verilerini de içerir.



Sözlük
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SMS
Þebeke servisi SMS - Kýsa Mesaj Servisi (Short Message Service), 
bu servisin etkin olmasý durumunda, cep telefonlarýna kýsa 
mesajlar (160 karaktere kadar) göndermenize ve diðer cep 
telefonu kullanýcýlarýnýn gönderdiði kýsa metin mesajlarýný 
almanýza olanak tanýr.

SMSC numarasý
SMSC - Kýsa Mesaj Servis Merkezi (Short Message Service 
Centre) numarasý kýsa mesajlarýn gönderilmesi için gerekir.

Uzak SIM kart
Uzak SIM kart, Bluetooth SIM Eriþim Profili kablosuz 
baðlantýsýyla araç kiti telefonuna baðlanan uyumlu cep 
telefonunun SIM kart okuyucusuna takýlýr.


