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Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye n
olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi 
zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kala

HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn.

UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olab

YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn 
yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmay
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DÝKKATLÝ KULLANIN
Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene 
gereksiz yere dokunmayýn.

a yazýlý 

ným 

zlemek 
il 
ikçe 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler 
baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.

YEDEK KOPYALAR
Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý vey
kayýtlarýný bulundurmayý hatýrlayýn.

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

ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve hizmet kapsamýnda olduðundan emin olun. Ekraný temi
ve baþlangýç ekranýna dönmek için  tuþuna gerektiði kadar basýn. Ac
durum numarasýný girip  tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmed
görüþmeyi bitirmeyin.
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■ CÝHAZINIZ HAKKINDA
Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz EGSM900, GSM1800 ve GSM1900 þebekesinde 

kýna ve 

k 
ceði 

en 

losunu 

ir. Bu 
dýr. Bu 
meniz 
ýnýzýn 
ýný 
ek 

n.
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kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hak
yasal haklarýna riayet edin. 

Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açý
olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabile
durumlarda cihazý açmayýn.

Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn eriþimind
uzak tutun.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kab
prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.

■ Þebeke Servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerek
cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlý
Þebeke Servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya Þebeke Servislerini kullanabil
için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýc
bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacað
açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, Þebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyec
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri 
desteklemeyebilir.

Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya 
etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn 
menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvuru



16

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu 
cihazýn multimedya mesaj servisi (MMS), tarama, sohbet mesajý, e-posta, durum göstergeli 

i bazý 

bilir: 
tlar. 
ajlarý 
yun ve 
ýlmasý, 
rnegin, 
asina 
ýn 
nce 

n 
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rehber ve uzaktan senkronizasyon ve tarayýcý veya MMS kullanarak içerik indirme gib
özellikleri, söz konusu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir.

■ PAYLAÞILAN HAFIZA
Telefonun üç farkli hafizasi vardir. Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri ilk hafýzayý paylaþa
rehber, kisa mesajlar, sohbet mesajlari ve SMS e-postalari, ses etiketleri, takvim ve no
Ikinci paylasilan hafiza, Galeri ve yapilandirma ayarlarinda saklanan multimedya mes
ve dosyalar tarafýndan kullanýlýr. Üçüncü paylasilan hafiza e-posta uygulamasi, Java o
uygulamalari tarafindan kullanilir. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullan
ayný hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Ö
bazi Galeri ögelerinin kaydedilmesi ikinci hafizadaki mevcut tüm hafizanin kullanilm
neden olabilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzan
dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, iþleme devam etmeden ö
ilgili paylaþýlan hafýzada saklanan bilgi veya kayýtlarýn bir kýsmýný silin.

■ Web'de Nokia destegi
Bu kilavuzun en yeni sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler içi
<www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakin.
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Genel bilgiler

 

üvenli 
venlik 

len 
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klidir.

kz: 
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■ Giriþ kodlarý
• Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklý): Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz

kullanýmlara karþý korumaya yardýmcý olur. Kodun ilk deðeri 12345 
biçimindedir. Kodu deðiþtirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrý, gizli ve g
bir yerde saklayýn. Telefonu kod soracak þekilde ayarlayabilirsiniz, bkz: Gü
ayarlarý, sayfa 103.

Güvenlik kodunu beþ kez üst üste yanlýþ girerseniz, telefon sonradan giri
kodlarý dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

• PIN ve PIN2 kodlarý (4 - 8 basamaklý):
PIN (Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý
korumaya yardýmcý olur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. 
Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayabilirsiniz; b
Güvenlik ayarlarý, sayfa 103.

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevlere eriþmek için gere

• Modül PIN kodu ve imza PIN kodu:
Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir, b
Güvenlik modülü, sayfa 144.

Ýmza PIN kodu dijital imza için gereklidir, bkz: Dijital imza, sayfa 146. SIM
kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül ve imza PIN kodu SIM kartla
birlikte verilir.
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PIN kodunu üç kez üst üste yanlýþ girerseniz, telefonda örneðin PIN kilitlendi 
veya PIN kodu kilitlendi mesajý görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz 

) veya 
klidir. 
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

istenir.

• PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): PUK (Kiþisel Blokaj Açma Anahtarý
PUK2 kodu, bloke edilmiþ bir PIN veya PIN2 kodunu deðiþtirmek için gere

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki þebek
operatörünüze baþvurun.

• Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý): Kýsýtlama þifresi, Arama kýsýtlama servi
kullanýlýrken gerekir, bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 103. Þifreyi servis 
saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz.

• M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklý): M-cüzdan kodu, M-cüzdan servis
eriþmek için gereklidir, bkz: M-cüzdan, sayfa 126. M-cüzdan kodunu üç 
yanlýþ girerseniz, m-cüzdan uygulamasý 5 dakika süreyle kilitlenir. Daha 
kodu üç kez daha yanlýþ girdiðinizde, uygulamanýn kilitli kaldýðý süre iki k
çýkar.

■ Yapýlandýrma ayarlarý servisi
Multimedya ve sohbet mesajlarýný ve diðer kablosuz servisleri kullanabilmen
telefonunuzda gerekli yapýlandýrma ayarlarýnýn yapýlmýþ olmasý gerekir. Aya
doðrudan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmaný
gereken, ayarlarý telefonunuza kaydetmektir. Ayarlarýn kullanýmý hakkýnda d
fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya en yakýn yet
Nokia satýcýsýna baþvurun.
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Multimedya mesajlarý, sohbet mesajlarý ve durum bilgisi, bas-konuþ, e-posta 
uygulamasý, senkronizasyon, gerçek zamanlý aktarým ve tarayýcý için yapýlandýrma 

irin: 
sýn. 

a 
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ayarlarýný alabilirsiniz.

Ayarlarý yapýlandýrma mesajý olarak aldýðýnýzda ve ayarlar otomatik olarak 
kaydedilip etkinleþtirilmediðinde, Yapýlandýrma ayarlarý alýndý mesajý 
görüntülenir.

Alýnan ayarlarý görüntülemek için Göster tuþuna basýn.

• Ayarlarý kaydetmek için Kaydet tuþuna basýn. Ekranda Ayarlarýn PIN'ini g
metni görüntülenirse, ayarlarla ilgili PIN kodunu girip Tamam tuþuna ba
PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun.

Henüz bir ayar kaydedilmediyse, ilgili ayarlar kaydedilir ve standart 
yapýlandýrma ayarlarý olarak kullanýlýr. Aksi durumda, telefonun ekranýnd
Standart ayar olarak belirle metni görüntülenir.

• Alýnan ayarlarý silmek için Sil tuþuna basýn.
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1. Baþlarken

kart 
is 
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■ Bataryayý ve SIM kartý takma
Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM 
servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, serv
saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir.

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.

1. Telefonun kapaðý kapalý ve arka yüzü size dönük 
durumdayken, serbest býrakma düðmesine basýn ve 
kapaðý kaldýrarak yerinden çýkarýn (1).

2. Bataryayý çýkartýn (2).
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3. SIM kart yuvasýný serbest býrakmak için kilitleme mandalýný yavaþça çekin ve 
yuvayý açýn (3). SIM kartý, altýn renkli temas bölgesi aþaðýya gelecek þekilde SIM 

in. 
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kart yuvasýna yerleþtirin (4). SIM kartýn yuvaya tam oturmasýna dikkat ed
SIM kart yuvasý kapaðýný kapatýn (5) ve hafifçe bastýrarak kapaðý yerine 
oturtun.  

4. Bataryayý yerine takýn (6).
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5. Önce, kapaktaki kilitleme týrnaklarýný telefondaki 
kilitleme týrnaklarýnýn üzerine getirin (7), sonra da 

kia 

 1.
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kapaðýn diðer ucunu bastýrarak yerine oturtun (8).

■ Bilekliði takma
Bileklik aksesuar olarak satýlmaktadýr. Bilekliði edinmek için bölgenizdeki No
satýþ noktasýna baþvurun.

Telefonun kapaðýný çýkarýn. Bkz: Bataryayý ve SIM kartý takma, sayfa 20, adým

Bilekliði resimde gösterildiði gibi 
baðlayýn.

Kapaðý kapatýn. Bkz: Bataryayý ve 
SIM kartý takma, 5. adým, sayfa 20.
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■ Kapaðý açma
Telefonun kapaðýný kaldýrdýðýnýzda kapak 

 
arj 
 

ný 
dilerek 
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açýlýr ve 150 derece kadar geriye yatar. 
Kapaðý daha fazla açmak için zorlamayýn.

■ Bataryayý þarj etme
Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ
bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þ
cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve
tehlikeli olabilir.

Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasý
denetleyin. Bu cihaz ACP-12, ACP-7, AC-1 ve LCH-12 þarj cihazlarýyla þarj e
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
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1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt 
kýsmýndaki sokete takýn.

si 

kleme 
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2. Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn.

Batarya göstergesi þarj süresince aþaðýdan 
yukarýya hareket eder ve telefon açýkken, þarj 
baþladýðýnda ekranda kýsa bir süre için Þarj 
oluyor metni görüntülenir. Batarya tamamen 
boþaldýysa, þarj göstergesinin ekranda 
görünmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçme
gerekebilir.

Telefonu, þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz.

Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin, telefon be
modundayken boþ bir BL-4C bataryasýný bir ACP-7 þarj cihazýyla þarj etmek 
yaklaþýk 3 saat, ACP-12 þarj cihazýyla 1 saat 30 dakika sürer.

■ Telefonu açma ve kapatma
Telefonu açmak veya kapatmak için açma 
kapatma tuþunu basýlý tutun.

SIM kart doðru þekilde yerleþtirildiði halde 
telefonun ekranýnda SIM kartý takýn veya SIM 
kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, 
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.
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Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, telefonun 
kapaðýný açýp kodu girin ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

sayfa 17.

Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.

Not:  Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz 
açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene 
dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn 
gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme 
dokunmamaya özen göstermek optimum anten 
performansý ve batarya ömrü saðlar.

Telefonu normal bir þekilde tutun.
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2. Telefonunuz
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■ Telefonun tanýtýmý - kapaðý kapalýyken
1. Mini ekran
2. Hoparlör
3. Þarj cihazý konektörü
4. Mikrofon
5. Pop-PortTM konektörü 

(örneðin kulaklýklý mikrofon 
setini ve veri kablosunu 
takmak için kullanýlýr).

6. Kamera objektifi
7. Açma/kapatma tuþu 

telefonu açar ve kapatýr.
Tuþ takýmý kilitliyken ekran ýþýklarýný yaklaþýk 15 saniye süreyle yakmak iç
açma/kapatma tuþuna kýsa bir süre basýn.
Tuþ takýmý kilitli deðilken tercihleri deðiþtirebilirsiniz; tercihlere eriþmek 
tercihlerde gezinmek için açma/kapatma tuþuna kýsa bir süre basýn ve te
etkinleþtirmek için açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Bkz: Tercihler, say

8. Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý
9. Bas-konuþ aramasý yapmak için bas-konuþ tuþu. Bkz: Bas-konuþ aramas

yapma ve alma, sayfa 114.
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■ Telefonun tanýtýmý - kapaðý açýkken
1. Kulaklýk
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Ana ekran

3. Sol seçim tuþu  ,
orta seçim tuþu  ,
sað seçim tuþu 

Bu tuþlarýn iþlevi, ekranda, tuþlarýn üzerinde 
gösterilen yönlendirici metne baðlýdýr. Bkz: 
Bekleme modu, sayfa 28.

4.  etkin aramayý bitirir.

Herhangi bir iþlevden çýkmak için basýlý 
tutun.

5.  -  sayý ve harf girmenizi 
saðlar.

 ve , farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar 
için kullanýlýr.

6. 4 yönlü kaydýrma tuþu:
yukarý, aþaðý, sol, sað
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Rehberde, menülerde veya ayarlarda ve ajandada ilerleyerek tarama yapmanýzý 
ya da metin yazarken imleci hareket ettirmenizi saðlar.

nan 

 çalar 
in de 

on 

r:

zeyi. 

ot.

sý. 
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7.  telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý cevaplar.

8. Ses seviyesi tuþlarý telefon kulaklýðýnýn, hoparlörün veya telefona baðla
kulaklýklý mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak içindir.

Telefonun kapaðý kapalýyken, gelen aramayý bildiren zil sesini kapatmak,
saati erteleme moduna getirmek veya takvim notu alarmýný susturmak iç
bu tuþlar kullanýlýr.

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

Mini ekran
Telefonun kapaðý kapalýyken mini ekranda aþaðýdaki bilgiler görüntülenebili

• Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücü ve batarya þarj dü
Bkz: Ana ekran, sayfa 29.

• Þebeke adý veya telefon bir servise baðlý deðilse, bu durumu bildiren bir n

• Saat ve tarih, etkin tercih, çalar saat veya takvim notu alarmlarý.

• Gelen aramalarda, tanýmlanmýþsa arayan kiþinin adý veya telefon numara
Bkz: Bir aramayý cevaplama veya reddetme, sayfa 36.
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Ana ekran
1. Cep telefonunuzun kullanýlmakta olduðu 

ç 

ve 
 iþlevi 

sýn.

basýn 
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hücresel þebekeyi göstermek üzere þebeke adýný 
veya operatör logosunu gösterir.

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

3. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar 
uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

4. Bekleme modundayken sol seçim tuþu  Git 
iþlevini üstlenir. Tuþu, sýk kullandýðýnýz iþlevlere 
kýsayol olarak kullanabilirsiniz.

Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevlerin listesini 
görmek için Git tuþuna basýn. Bir iþlevi etkinleþtirmek için, iþleve gidip Se
tuþuna basýn.

• Kýsayol listesine daha fazla iþlev eklemek için, Seçenek tuþuna basýn 
Seçenekleri belirle seçeneðini belirleyin. Ýþleve ilerleyin ve söz konusu
kýsayol listesine eklemek için Ýþaretle tuþuna basýn. Listeden bir iþlev 
kaldýrmak için, Kaldýr tuþuna basýn.

Kýsayol listesinde iþlev yoksa, listeye iþlev eklemek için Ekle tuþuna ba

• Listedeki iþlevleri düzenlemek için Seçenek  tuþuna basýp Düzenle 
seçeneðini belirleyin. Taþýmak istediðiniz iþleve ilerleyin, Taþý tuþuna 
ve iþlevi taþýmak istediðiniz yeri seçin.
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5. Bekleme modundayken  orta seçim tuþu Menü klasörüne eriþim saðlar.

6. Bekleme modundayken sað seçim tuþu , Rehber menüsüne eriþmek için 
ratöre 
lir. 

mi 

r süre 

 
i 
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kullanýlan Rehber, operatörün giriþ sayfasýna eriþmek için kullanýlan ope
özel bir tuþ veya Sað seçim tuþu menüsünde seçtiðiniz özel bir iþlev olabi
Bkz: Kiþisel kýsayollar, sayfa 94.

Duvar kaðýdý
Telefonunuzu, bekleme modunda ana ekran ve mini ekran için arka plan res
(duvar kaðýdý) görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekran koruyucu
Mini ekranda ekran koruyucu için bir görüntü seçebilir ve telefonu, belirli bi
hiçbir iþlev kullanýlmadýðýnda ekran koruyucuyu etkinleþtirecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Bkz: Ekran koruyucu, Mini ekran ayarlarý, sayfa 93.

Telefon, bekleme modunda ana ekranda (mini ekranda da) dijital saat ekran
koruyucusunu otomatik olarak etkinleþtirir. Saat ayarlanmazsa 00:00 deðer
görüntülenir.

Bekleme modundaki temel göstergeler

Bir veya daha fazla kýsa mesaj veya resimli mesaj aldýnýz.

Bir veya daha fazla multimedya mesajý aldýnýz.

Telefon cevapsýz bir arama kaydetti.
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 veya 
Telefonunuz sohbet mesajý servisine baðlý ve uygunluk durumu çevrimiçi 

 

in 
si için 
onun 

ervisi 

lýnýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

veya çevrimdýþý.

Bir veya daha fazla sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet mesajý servisine
baðlýsýnýz.

Tuþ takýmý kilitli.

Gelen arama bildirimi ayarý Kapalý ise, arayan gruplarýndan hiçbiri iç
Þunu bildir seçeneðinde bildirim ayarlanmamýþsa, Mesaj bildirim se
Kapalý ayarý seçilmiþse, gelen aramalarda veya kýsa mesajlarda telef
zili çalmaz.

Çalar saat, Açýk olarak ayarlý.

Zaman sayacý çalýþýyor.

Arka planda kronometre çalýþýyor.

(E)GPRS baðlantý modu için Sürekli baðlantý seçilmiþtir ve (E)GPRS s
kullanýma hazýrdýr.

(E)GPRS baðlantýsý kurulmuþtur.

(E)GPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnmýþtýr. Baðlantý, örneðin 
(E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda gelen veya giden arama olursa askýya a

Kýzýlötesi baðlantý etkin durumda olduðu sürece kýzýlötesi baðlantý 
göstergesi görüntülenir.
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 veya 
Ýki telefon hattýnýz varsa, seçili telefon hattýnýz görüntülenir.

malarý 
, 

lýk seti 

ak 
uþuna 
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Gelen tüm aramalar baþka bir numaraya aktarýlýr, bkz: Tüm sesli ara
aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi 
ikinci hattýnýzýnki ise  olur.

Hoparlör etkin durumda.

Aramalar dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlý.

,  veya 
Telefona kulaklýklý mikrofon seti, ahizesiz kullaným birimi veya kulak
baðlý.

Zamanlý tercih seçilmiþtir.

 veya 
Bas-konuþ baðlantýsý etkin veya askýya alýnmýþtýr.

Saat ve tarih
Bkz. Saat ve tarih ayarlarý, sayfa 94.

Bekleme modundaki bazý kýsayollar
• Aranan numaralar listesine eriþmek için  tuþuna bir kez basýn. Aram

istediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayý aramak için  t
basýn.
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• Telesekreter numaranýzý telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (þebeke 
servisi) aramak için  tuþunu basýlý tutun.

a 

ýrma 
k için 

ihler 
ç 

e 

aniye 

1,5 
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• Bir tarama servisine baðlanmak için  tuþunu basýlý tutun.

• Bas-konuþ Grup listesi klasörünü (þebeke servisi) açmak için sað kaydýrm
tuþuna basýn.

• Bir kartviziti bulmak için aþaðý kaydýrma tuþuna basýn.

• Hýzla kýsa mesaj yazmaya baþlamak için sola kaydýrma tuþuna basýn.

• Kamera vizörünü standart fotoðraf görünümünde açmak için yukarý kayd
tuþuna basýn. Kamera modunu (örneðin video) hýzlý bir þekilde deðiþtirme
sola kaydýrma tuþuna veya saða kaydýrma tuþuna basýn.

• Tercihi deðiþtirmek için, açma/kapatma tuþuna kýsa bir süre basarak terc
listesini açýn ve istediðiniz tercihe ilerleyin. Tercihi etkinleþtirmek için Se
tuþuna basýn.

■ Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi)
Tuþ kilidi tuþlarý devre dýþý býrakarak, tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemey
yardýmcý olur.

• Bekleme modundayken tuþ takýmýný kilitlemek için Menü tuþuna ve 1,5 s
içinde  tuþuna basýn. Telefonun kapaðýný kapattýðýnýzda tuþ kilidi 
etkinleþtirilmez.

• Tuþ takýmý kilidini açmak için, telefonun kapaðýný açýn, Tuþ aç tuþuna ve 
saniye içinde  tuþuna basýn.
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Tuþ takýmý kilitliyken gelen aramalarý cevaplamak için telefonun kapaðýný açýp 
arama tuþuna  basýn. Ayrýca bkz: Kapak açýldýðýnda cevapla, Arama ayarlarý 

. 
en 

fon 

daki 

bilir.
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bölümü, sayfa 98. Arama sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir
Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ kilidi otomatik olarak yenid
etkinleþtirilir.

Tuþ kilidinin güvenlik amacýyla kilitlenmesi için, bkz: Güvenlik tuþ kilidi, Tele
ayarlarý, sayfa 100.

Görüþme sýrasýnda tuþ takýmý kilitleme hakkýnda bilgi için bkz. Arama sýrasýn
seçenekler, sayfa 37.

Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de arana
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3. Arama iþlevleri
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■ Arama yapma
1. Telefonun kapaðýný açýn ve aramak istediðiniz numarayý alan koduyla bir

girin. Yanlýþ bir karakter girerseniz, silmek için Sil tuþuna basýn.

Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama öneki (+ karakteri, 
uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) için  tuþuna iki kez basýn ve so
sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve t
numarasýný girin.

2. Numarayý aramak için  tuþuna basýn.

3. Aramayý bitirmek veya aramayý iptal etmek için  tuþuna basýn veya 
telefonun kapaðýný kapatýn.

Rehber’i kullanarak arama yapma
Rehber’e kaydettiðiniz bir ismi veya telefon numarasýný bulmak için bekleme
modunda kaydýrma tuþuna aþaðý doðru basýn. Aramak istediðiniz numara ve
isme ilerleyip numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Hýzlý arama
Hýzlý arama seçeneðini kullanabilmek için önce  ile  arasýndaki 
arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atamanýz gerekir. Bkz: Hýzlý 
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aramalar, Rehber’deki diðer iþlevler, sayfa 87. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden 
biriyle arayýn:
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• Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan  tuþuna basýn.

• Hýzlý arama açýk olarak ayarlandýysa, arama baþlayýncaya kadar hýzlý aram
tuþunu basýlý tutun. Hýzlý arama iþlevini Açýk veya Kapalý konuma 
getirebilirsiniz. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 98.

■ Bir aramayý cevaplama veya reddetme
Telefonun kapaðý kapalýyken gelen bir aramayý cevaplamak için kapaðý açýn
Telefonun kapaðý kapalýyken gelen bir aramayý reddetmek için telefonun kap
açýp 1,5 saniye içinde yeniden kapatýn veya  tuþuna basýn.

• Aramayý cevaplamak yerine ses seviyesi tuþlarýndan birine basarsanýz, ya
zil sesi kapatýlýr.

Kapak açýldýðýnda cevapla seçeneðini Kapalý olarak ayarladýðýnýzda gelen bi
aramayý cevaplamak için kapaðý açýp  tuþuna basýn. Bkz: Arama ayarlar
sayfa 98.

Telefonun kapaðý açýkken gelen bir aramayý cevaplamak için  tuþuna, 
reddetmek için  tuþuna basýn.

• Aramayý cevaplamak yerine Seçenek tuþuna basarsanýz zil sesi kapatýlýr;
aramayý cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

• Sessiz tuþuna basarsanýz, yalnýzca zil sesi susturulur. Aramayý cevaplaya
veya reddedebilirsiniz.

Konuþmayý bitirmek için  tuþuna basýn veya telefonun kapaðýný kapatýn
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Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýk telefona baðlanmýþsa, söz konusu tuþa basýp 
aramayý cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.
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Biri sizi aradýðýnda telefon, arayanýn adýný, telefon numarasýný veya Özel num
ya da Arama metnini görüntüler. Telefon numarasýnýn son yedi basamaðý Re
menüsünde kayýtlý bir numarayla ayný olan biri sizi aradýðýnda bu bilgiler do
görüntülenmeyebilir.

■ Arama sýrasýndaki seçenekler
Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu þebeke servisleridir. B
servislerin kullanýlabilirliði hakkýnda bilgi almak için þebeke operatörünüze 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Arama sýrasýnda aþaðýdakiler arasýndan seçim yapmak için Seçenek tuþuna 

• Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý kapat, Rehber, Menü ve Bek
veya Devam, Tuþlarý kilitle, Çek ve Yeni arama (þebeke servisi).

• Konferans seçeneði, en fazla beþ kiþinin katýlýmýyla bir konferans görüþm
yapma olanaðý verir (þebeke servisi). Arama sýrasýnda yeni bir katýlýmcýyý 
arayabilirsiniz (Yeni arama). Ýlk arama beklemeye alýnýr. Yeni arama 
cevaplandýðýnda, konferans aramasýna ilk katýlýmcýyý dahil etmek için 
Konferans seçeneðini belirleyin. Katýlýmcýlardan biriyle özel bir görüþme 
yapmak için, Özel arama seçeneðini ve istediðiniz katýlýmcýyý belirleyin. 
Konferans aramasýna geri dönmek için Konferansa ekle seçeneðini belirle

• DTMF gönder, parolalar veya banka hesap numaralarý gibi DTMF – Çift T
Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için
kullanýlýr. DTMF sistemi tüm tuþlu telefonlarda kullanýlmaktadýr. w bekle
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karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuþuna art arda basarak 
girebilirsiniz.
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• Deðiþtir seçeneði, etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapm
saðlar (þebeke servisi); Baðla seçeneði ise beklemedeki aramayý etkin ara
baðlayarak kendi baðlantýnýzý kesmenize olanak verir (þebeke servisi).

• Hoparlör, görüþme sýrasýnda telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanýzý 
Aramanýz veya arama giriþiminiz sona erdiðinde ya da telefona ahizesiz 
kullaným birimi veya kulaklýk baðladýðýnýzda, hoparlör otomatik olarak de
dýþý býrakýlýr.

Hoparlörü etkinleþtirdiðinizde, arama sýrasýnda isterseniz telefonun kapa
kapatabilirsiniz. Seçenek tuþuna basýn ve 5 saniye içinde kapaðý kapatýn

Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden c
kulaðýnýza yakýn tutmayýn. 
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4. Metin yazma
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Örneðin, mesaj yazarken, normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak
girebilirsiniz.

Metin yazarken ekranýn sol üst köþesinde akýllý metin giriþini belirten  s
ve normal metin giriþini belirten  simgesi görünür. Metin giriþ gösterges
yanýnda büyük küçük harfi belirten ,  veya  simgesi görüntüle
Büyük küçük harf deðiþikliði yapmak için  tuþuna basýn.  sayý modu
belirtir. Harf modundan sayý moduna geçmek için  tuþunu basýlý tutun v
Sayý modu seçeneðini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için  tuþunu
tutun.

■ Akýllý metin giriþini açýp kapatma
Metin yazarken Seçenek tuþuna basýn. Dil için kullanýlabiliyorsa akýllý metin
giriþini açýk olarak ayarlamak için Sözlük açýk seçeneðini, normal metin giriþ
moduna geri dönmek içinse Sözlük kapalý seçeneðini belirleyin.

Ýpucu: Harf modunda yazý yazarken akýllý metin giriþini hýzlý bir þekil
açmak için  tuþuna iki kez basýn veya Seçenek tuþunu basýlý tutu

■ Yazma dilini seçme
Harf modunda metin yazarken Seçenek tuþuna basýn veya  tuþunu basýlý
Metin yazma dilini geçici olarak deðiþtirmek için Yazma dili seçeneðini belir
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Metin yazma ve ekranda görüntülenen metinler için ayrý bir dil belirlemek üzere, 
Menü tuþuna basýp, Ayarlar, Telefon ayarlarý ve Dil ayarlarý seçeneklerini 
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belirleyin.

■ Akýllý metin giriþini kullanma
Akýllý metin giriþi, yeni sözcükler ekleyebileceðiniz dahili bir sözlüðe dayanýr
tuþa bir kez basarak harfleri girebilirsiniz.

1.  -  arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayý
harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük, tuþlara her bastýðýnýzda 
deðiþir.

2. Sözcüðü yazmayý tamamladýðýnýzda, sözcük doðruysa  ile boþluk 
ekleyerek veya kaydýrma tuþlarýndan birine basarak onaylayýn. Ýmleci har
ettirmek için kaydýrma tuþuna basýn.

Sözcük doðru deðilse, art arda  tuþuna basýn veya Seçenek tuþuna b
Uygun kayýtlar seçeneðini belirleyin ve sözcük listesinde ilerleyin. Ýstedið
sözcük görüntülendiðinde onaylayýn.

Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediðiniz sözc
sözlükte bulunmadýðý anlamýna gelir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harf
tuþuna basýn, sözcüðü yazýn (normal metin giriþi kullanýlýr) ve Kaydet tu
basýn. Sözlük dolduðunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüðün yerini a
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Birleþik sözcükleri yazma
Sözcüðün ilk bölümünü girin ve onaylamak için sað kaydýrma tuþuna basýn. 
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Sözcüðün son bölümünü yazýn ve sözcüðü onaylayýn.

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

görüntüleninceye dek art arda basýn. Sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakter
üzerinde yazmaz. Kullanýlabilir karakterler metin yazma için seçilen dile bað

• Yazacaðýnýz bir sonraki harf yazdýðýnýz son harfle ayný tuþta bulunuyorsa
görünene kadar bekleyin veya kaydýrma tuþlarýndan birine basýn ve harfi

•  En yaygýn noktalama iþaretleri ve özel karakterler  sayý tuþunun alt
bulunur.

■ Yazý yazma konusunda ipuçlarý
Yazý yazmak için aþaðýdaki iþlevleri de kullanabilirsiniz:

• Boþluk eklemek için tuþuna basýn .

• Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun.

• Ýmleci sola, saða, aþaðýya veya yukarýya taþýmak için ilgili kaydýrma tuþun
basýn.

• Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Karakterleri hýzl
þekilde silmek için Sil tuþunu basýlý tutun.
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Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için Seçenek tuþuna basýn 
ve Metni sil seçeneðini belirleyin.
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• Akýllý metin giriþini kullanýrken sözcük eklemek için Seçenek tuþuna basý
Kelime girin seçeneðini belirleyin. Normal metin giriþi iþleviyle sözcüðü y
Kaydet tuþuna basýn. Kelime sözlüðe de eklenir.

• Normal metin giriþini kullanýrken özel bir karakter girmek için  tuþun
basýn. Akýllý metin giriþini kullanýrken,  tuþunu basýlý tutun veya Seçe
tuþuna basýp Simge girin seçeneðini belirleyin. Normal metin giriþini 
kullandýðýnýzda surat eklemek için tuþuna  iki kez  basýn. Akýllý m
giriþini kullanýrken özel karakterler için tuþunu basýlý tutun ve suratlar iç
kez daha basýn. Bir karaktere ilerleyin ve seçmek için Kullan tuþuna basýn

Metin mesajý yazarken aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir:

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

• Rehber menüsünden bir isim eklemek için Seçenek tuþuna basýn ve Kart
ekle seçeneðini belirleyin. Ýsimle baðlantýlý bir telefon numarasý veya me
öðesi eklemek için, Seçenek tuþuna basýn ve Ayrýntýlara bak seçeneðini 
belirleyin.
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5. Menüyü kullanma

r. 
rdým 
in. 

lde 

. Bkz: 

 Çýk 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi suna
Menü iþlevlerinin bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Ya
metnini görüntülemek istediðiniz menü iþlevine ilerleyin ve 15 saniye bekley
Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Telefonu, Yardým metni 
menüsündeki menü yardým metinlerini görüntüleyecek veya gizleyecek þeki
ayarlayabilirsiniz. Bkz: Telefon ayarlarý, sayfa 100.

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

2. Menü listesinde aþaðý veya yukarý ilerleyin veya tablo menü görünümü 
seçilmiþse kaydýrma tuþlarýndan herhangi birini kullanýn.

Örneðin, Ayarlar menüsünün üzerine gidip Seç tuþuna basýn.

Menü görünümünü, Menü görünümü alt menüsünden deðiþtirebilirsiniz
Ana ekran ayarlarý, sayfa 92.

3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin, Arama ayarlarý).

4. Seçtiðiniz alt menünün de kendi alt menüleri varsa 3. adýmý yineleyin.

5. Ýstediðiniz ayarý seçin.

6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna, menüden çýkmak içinse
tuþuna basýn.
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Kýsayolla
Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve ilgili kýsayol 

 dizin 
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numaralarý kullanýlarak bunlarýn bazýlarýna eriþebilirsiniz.

Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. Eriþmek istediðiniz menü iþlevinin
numarasýný 2 saniye içinde tuþlayýn.

Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna, menüden çýkmak içinse Çýk
tuþuna basýn.
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■ Menü iþlevlerinin listesi
1. Mesajlar
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Mesaj oluþtur
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Gönderilmiþ öðeler
5. Kayýtlý öðeler
6. Sohbet
7. E-posta
8. Sesli mesajlar
9. Bilgi mesajlarý
10. Servis komutlarý
11. Mesajlarý sil
12. Mesaj ayarlarý
13. Mesaj sayacý

2. Rehber
1. Bul
2. Yeni kartvizit ekle
3. Sil
4. Durumum
5. Abone isimleri
6. Kopyala
7. Ayarlar
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8. Hýzlý aramalar
9. Ses etiketleri

e 

sý 
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10. Bilgi numaralarý1

11. Servis numaralarý 1

12. Kendi numaralarým2

13. Arayan gruplarý2

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

4. Ayarlar
1. Tercihler
2. Temalar
3. Zil sesi ayarlarý

1. SIM kartýnýz tarafýndan destekleniyorsa görüntülenir. Kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebek
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

2. Bilgi numaralarý, Servis numaralarý veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öðesinin numara
buna göre deðiþir.
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4. Ana ekran ayarlarý
5. Mini ekran ayarlarý
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Saat ve tarih ayarlarý
7. Kiþisel kýsayollar
8. Baðlantý
9. Arama ayarlarý
10. Telefon ayarlarý
11. Donaným ayarlarý1

12. Yapýlandýrma ayarlarý
13. Güvenlik ayarlarý
14. Fabrika ayarlarýný geri yükle

5. Galeri
1. Görüntüler
2. Video klipler
3. Temalar
4. Grafikler
5. Zil sesleri
6. Kayýtlar

6. Medya
1. Kamera
2. Medya oynatýcý

1. Bu menü telefon yalnýzca kullanýlabilen uyumlu bir donanýma baðlýysa veya önceden 
baðlanmýþsa görüntülenebilir.
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3. Ses kaydedici
7. Basarak konþ.
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1. BK'yi aç / BK'yi kapat
2. Geri ara. gelen ku.
3. Grup listesi
4. Rehber listesi
5. Grup ekle
6. BK ayarlarý
7. Yapýlandýrma ayarlarý
8. Servisler

8. Ajanda
1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapýlacaklar
4. Notlar
5. Senkronizasyon
6. M-cüzdan
7. Hesaplamalar
8. Kronometre
9. Geri sayým sayacý

9. Uygulamalar
1. Oyunlar
2. Koleksiyon
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10. Servisler
1. Ana sayfa
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Yer imleri
3. Ýndirme baðl.
4. Son web adresi
5. Servis gelen kutu.
6. Ayarlar
7. Adrese git
8. Önbelleði boþalt

11. SIM hizmetleri1

1. Yalnýzca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. Ýsim ve içerik SIM karta baðlý olarak deðiþir.
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6. Menü iþlevleri
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■ Mesajlar
Metin, multimedya ve e-posta mesajlarýný okuyabilir, yazabilir, 
gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler þeklinde 
düzenlenir.

Not: Mesaj gönderilirken cihazýnýz Mesaj gönderildi yazýsýný görüntüleyebi
mesajýn cihazýnýzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna cihazýnýz 
tarafýndan gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný 
göstermez. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Kýsa mesajlar (SMS)
Kýsa Mesaj Servisi’ni (SMS) kullanarak, resim içeren normal metin mesajlarý
(þebeke servisi) oluþan çok parçalý mesajlar gönderip alabilirsiniz.

Kýsa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajý göndermeden önce, mesaj m
numaranýzý kaydetmeniz gerekir; bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 71.

Cihazýnýz normal 160 karakterlik sýnýrý aþan metin mesajlarý göndermeyi destekler. Me
160 karakteri aþýyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluþan bir dizi olarak gönderilir.

Ekranýn üst kýsmýnda 160 karakterden geriye sayan mesaj uzunluðu göstergesini 
görebilirsiniz. Örneðin, 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha 
ekleyebileceðiniz anlamýna gelir.

þ, ð, ý, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanýn daha fazla yer kaplayacaðýný unutm
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Not: Yalnýzca resimli mesaj özelliði olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve 
görüntüleyebilir.
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SMS mesajý yazma ve gönderme
1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Mesaj oluþtur ve Metin mesajý 

seçeneklerini belirleyin.

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

Mesaja metin þablonlarý veya resim ekleyebilirsiniz. Bkz: Þablonlar, sayfa
Her resimli mesaj birkaç kýsa mesajdan oluþur. Bir resim veya çok parçalý
göndermek, bir kýsa mesaj göndermekten daha pahalý olabilir.

3. Mesajý göndermek için Gönder veya  tuþuna basýn.

4. Alýcýnýn telefon numarasýný girin veya Bul tuþuna basarak telefon numar
Rehber menüsünden bulup Tamam tuþuna basýn.

Mesaj gönderme seçenekleri
Mesajý yazdýktan sonra, Seçenek tuþuna basýp Gönd. seçenekleri seçeneðini
belirleyin ve aþaðýdakilerden birini yapýn:

• Mesajý birden çok kiþiye göndermek için, Çok kiþiye gönder seçeneðini 
belirleyin. Mesaj her alýcýya ayrý ayrý gönderilir, bu da tek bir mesaj 
göndermekten daha pahalýya mal olabilir.

• Bir mesajý SMS e-posta olarak göndermek için E-posta ola. gönd. seçene
belirleyin. Alýcýnýn e-posta adresini girin veya adresi Rehber menüsünden
Tamam tuþuna basýn.
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• Mesajý, önceden tanýmlanmýþ bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, 
Mesaj tercihi seçeneðini ve mesaj tercihini belirleyin.

. Yeni 
ýný 

 

tusu 
esajý 

eya e-

 
li bir 

mak 
se 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mesaj tercihi tanýmlamak için, bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 71.

SMS mesajýný okuma ve yanýtlama
Bir mesaj veya SMS üzerinden bir e-posta aldýðýnýzda ekranda  simgesi 
görüntülenir. Yanýp sönen  simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir
mesajlarý alabilmek için Gelen kutusu klasörünüzdeki eski mesajlarýn bazýlar
silin.

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

Mesajý daha sonra okumak için Menü tuþuna basýp Mesajlar ve Gelen ku
seçeneklerini belirleyin. Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz m
seçin. Okunmamýþ bir mesaj, mesajlar listesinde hemen önündeki  
simgesiyle gösterilir.

2. Mesajý okurken, Seçenek tuþuna basýn. Mesajý silme, iletme, kýsa mesaj v
posta mesajý olarak düzenleme, baþka bir klasöre taþýma veya mesaj 
ayrýntýlarýný alma seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Telefonunuza
hatýrlatma notu olarak mesajýn baþýndan metin kopyalayabilirsiniz. Resim
mesajý okurken, resmi Þablonlar klasörüne kaydedebilirsiniz.

3. Mesajý cevaplamak için Cevapla tuþuna basýn. Kýsa mesaj olarak cevapla
için Metin mesajý seçeneðini, multimedya mesajý olarak cevaplamak için
Multimedya msj. seçeneðini belirleyin.
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Bir e-postayý yanýtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya 
düzenleyin ardýndan da yanýt mesajýnýzý yazýn.
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4. Mesajý görüntülenen numaraya göndermek için Gönder veya  ile Ta
tuþuna basýn.

Þablonlar
Þablon listesine eriþmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Kayýtlý öðeler, M
mesajlarý ve Þablonlar seçeneklerini belirleyin. Bir mesaja metin ( ) veya r
( ) þablonu eklemek için, þablonu seçin, Seçenek tuþuna basýn ve mesajý 
tamamlamak için Düzenle (veya resim þablonu seçtiyseniz Metni düzelt) 
seçeneðini belirleyin. 

Mesaj yazarken veya cevaplarken þablon eklemek için Seçenek tuþuna basýn
mesaja veya e-postaya bir metin þablonu eklemek için Þablon ekle seçeneði
belirleyin. Kýsa mesaja resim eklemek için Resim ekle seçeneðini belirleyin.

Multimedya mesajlarý
Not: Yalnýzca uyumlu multimedya mesajý veya e-posta özellikleri sunan cih
multimedya mesajlarýný alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesaj þebekesi servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için þ
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bkz: Multimedya mesaj 
ayarlarý, sayfa 73.

Bir multimedya mesaj, metin, ses, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit vey
video klip içerebilir. Mesajýn boyutu çok büyükse, telefon mesajý alamayabili
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þebekeler, multimedya mesajý görüntüleyebileceðiniz bir Ýnternet adresinin yer 
aldýðý kýsa mesajlara izin vermektedir.

ýz. 
de 
 

 ve 
leri 

daki 
aya 

dý 

 kayýt 

n, Ekle 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bir arama, oyun veya baþka bir Java uygulamasý ya da GSM veri baðlantýsý 
üzerinden etkin bir tarama oturumu sýrasýnda multimedya mesajý alamazsýn
Multimedya mesajlarýnýn çeþitli nedenlerle iletilememe olasýlýðýný göz önün
bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca multimedya mesajlarýna
güvenmeyin.

Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme
1. Multimedya mesajý oluþturmak ve göndermek için, Menü tuþuna basýp 

Mesajlar, Mesaj oluþtur ve Multimedya msj. seçeneklerini belirleyin.

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

• Mesaja bir dosya eklemek için Seçenek tuþuna basýn, Ekle seçeneðini
istediðiniz bir seçeneði belirleyin. Sönük olarak görüntülenen seçenek
kullanamazsýnýz.

Görüntü, Ses klibi veya Video klip seçeneðini belirlerseniz, Galeri altýn
klasörlerin listesi görüntülenir. Belirli bir klasörü açýn, istediðiniz dosy
ilerleyin, Seçenek tuþuna basýn ve Ekle seçeneðini belirleyin. Dosya a
mesajda göründüðünde dosya eklenmiþtir.

Yeni ses klibi seçeneðini belirlerseniz, ses kayýt cihazý açýlýr ve yeni bir
baþlatabilirsiniz. Kaydý bitirdiðinizde, kayýt mesaja eklenir.

• Mesaja kartvizit veya takvim notu eklemek için, Seçenek tuþuna basý
ve Kartvizit veya Ajanda notu seçeneðini belirleyin.
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• Telefonunuz birkaç sayfa (slayt) içeren multimedya mesajlarýný destekler. 
Her bir slaytta metin, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit ve ses klibi 
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bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için Seçenek tuþuna basýp Ekle ve S
seçeneklerini belirleyin.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediðiniz slaydý açmak için, Seçenek t
basýn ve Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt listesi seçeneðini belirl

Slaytlar arasýndaki süreyi ayarlamak için Seçenek tuþuna basýp Slayt
seçeneðini belirleyin. Metin bileþenini mesajýn üstüne veya altýna ekl
için Metni baþa koy veya Metni sona koy seçeneðini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, Seçenek tuþuna basýp Önizleme
seçeneðini belirleyin.

4. Mesajý göndermek için Gönder veya  tuþuna basýn ve Telefon numa
seçeneðini belirleyin.

Mesajý bir e-posta adresine veya birçok alýcýya göndermek için E-posta a
veya Çok kiþiye seçeneðini belirleyin.

5. Alýcýnýn telefon numarasýný (veya e-posta adresini) girin ya da Rehber 
menüsünden bulun. Tamam tuþuna bastýðýnýzda mesaj, gönderilmek üze
Giden kutusu klasörüne taþýnýr.

Multimedya mesajlarýný göndermek kýsa mesaj göndermekten daha uzun
sürebilir. Multimedya mesajý gönderilirken animasyonlu  simgesi 
görüntülenir ve bu sýrada telefonda diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. Mesa
gönderilirken kesinti olursa, telefon mesajý birkaç kez yeniden gönderme
dener. Bu denemelerin baþarýsýz olmasý durumunda mesaj Giden kutusu 
klasöründe kalýr. Mesajý daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz
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Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet ise, gönderilen mesaj Gönderilmiþ 
öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya mesaj ayarlarý, sayfa 73. Mesajýn 
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gönderilmiþ olmasý, mesajýn istenen hedefe ulaþtýðýný göstermez.

Telif hakký korumalarý bazý görüntüleri, zil seslerini ve baþka içerikleri 
kopyalamanýza, deðiþtirmenize, aktarmanýza ve iletmenize izin vermeyebilir

Multimedya mesaj okuma ve yanýtlama
Önemli: Multimedya mesajý nesneleri virüs içerebilir veya cihazýnýz ya da P
için baþka þekillerde zararlý olabilir. Gönderenin güvenilirliðinden emin deð
hiçbir eki açmayýn.

Multimedya mesaj servisinin oluþturulmuþ ayarý genellikle açýk olarak yapý

Multimedya mesajýnýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir.

Telefon multimedya mesajý alýrken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. 
alýndýðýnda  simgesi ve Multimedya mesajý alýndý metni görünür.

Yanýp sönen  simgesi multimedya mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir.
Multimedya mesajlarý hafýzasý dolu, sayfa 57.

1. Gelen bir multimedya mesajýný okumak için Göster tuþuna, daha sonra 
görüntülemek içinse Çýk tuþuna basýn.

Mesajý daha sonra okumak için Menü tuþuna basýp Mesajlar ve Gelen ku
seçeneklerini belirleyin. Mesaj listesinde okunmamýþ mesaj  simgesiy
gösterilir. Görüntülemek istediðiniz mesaja ilerleyin ve Seç tuþuna basýn

2. Orta seçim tuþunun iþlevi, o anda görüntülenen mesaj ekinin niteliðine g
deðiþir.
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• Alýnan mesajda bir sunum bulunuyorsa, mesajýn tamamýný görüntülemek 
için Oynat tuþuna basýn.
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Mesaja eklenmiþ bir ses klibini dinlemek veya video klibi izlemek içins
Oynat tuþuna basýn. Bir görüntüyü yakýnlaþtýrmak için Yakýnlaþ. tuþu
basýn. Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için Göster tuþ
basýn. Bir tema nesnesini açmak için Aç tuþuna basýn. Bir gerçek zam
aktarým baðlantýsýný açmak için Yükle tuþuna basýn.

3. Mesajý cevaplamak için Seçenek tuþuna basýp, Cevap yaz ve Metin mesa
Multimedya msj. seçeneðini belirleyin. Yanýt mesajýný girip Gönder tuþun
basýn. Alýcýnýn telefon numarasýný girin veya Bul tuþuna basarak telefon 
numarasýný Rehber menüsünden bulup Tamam tuþuna basýn.

4. Seçenek tuþuna basarak, örneðin eklenmiþ dosyayý açabilir ve kaydedebi
ayrýntýlarýný görüntüleyebilir ve mesajý silebilir veya iletebilirsiniz.

Multimedya mesajlarý hafýzasý dolu
Bekleyen bir multimedya mesajýnýz varsa ve mesaj hafýzasý doluysa,  yan
söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster yazýsý görünür. Bekleyen m
görüntülemek için, Göster tuþuna basýn. Mesajý kaydetmek için Kaydet tuþu
basýn ve önce klasörü, sonra silinecek mesajý seçerek eski mesajlarý silin.

Bekleyen mesajý silmek için, önce Çýk tuþuna sonra Evet tuþuna basýn. Hayý
tuþuna basarsanýz, mesajý görebilirsiniz.
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Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayýtlý öðeler ve Gönderilmiþ 
öðeler klasörleri
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• Telefon, aldýðýnýz metin ve multimedya mesajlarýný Gelen kutusu klasörü
kaydeder.

• Henüz gönderilmemiþ multimedya mesajlarý Giden kutusu klasörüne taþý

• Mesaj ayarlarý menüsünde metin mesajlarý için Gönderilmiþ mesajlarý kay
multimedya mesajlarý için Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarlarý Evet ise
gönderilen mesajlar Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir.

• Yazdýðýnýz veya daha sonra göndermek istediðiniz metin mesajýný Kayýtlý
klasörüne kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp Mesajý kaydet ve Kayýtlý
msj. seçeneðini belirleyin. Multimedya mesajlarý için Mesajý kaydet seçen
belirleyin. Gönderilmemiþ mesajlar  ile belirtilir.

• Metin mesajlarýnýzý düzenlemek için bir bölümünü Klasörlerim klasörüne
taþýyabilirsiniz veya mesajlarýnýz için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Mesa
Kayýtlý öðeler, Metin mesajlarý ve Klasörlerim seçeneklerini belirleyin.

Klasör eklemek için, Seçenek tuþuna basýp Klasör ekle seçeneðini belirley
Önceden kaydedilmiþ klasör yoksa Ekle tuþuna basýn.

Bir klasörü silmek veya yeniden adlandýrmak için, istediðiniz klasöre ilerl
Seçenek tuþuna basýn ve Klasörü sil veya Klasöre ad ver seçeneðini belirl

Sohbet mesajlarý
Sohbet mesajlarý (þebeke servisi), çevrimiçi kullanýcýlara TCP/IP protokolleri 
üzerinden kýsa ve basit metin mesajlarý göndermenin bir yoludur. Rehberiniz
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listenizdeki kiþilerinizin ne zaman çevrimiçi olduklarýný ve sohbet mesajlarýna 
katýlabilecek durumda olduklarýný gösterir. Yazdýðýnýz ve gönderdiðiniz mesaj 
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metni ekranda görüntülenmeye devam eder. Yanýt mesajý ilk mesajýnýzýn alt
görünür.

Sohbet mesajý iþlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanýz gerekir. B
iþlevin kullanýlabilirliðini ve ücretini öðrenmek ve servise abone olmak için, 
benzersiz kimlik numaranýzý, þifrenizi ve sohbet mesajý ayarlarýný da aldýðýný
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sohbet mesajý servisi için gereken ayarlarý yapmak üzere, bkz: Að ayarlarý, S
mesajý menüsüne girme, sayfa 59.

Sohbet mesajý servisine baðlýyken telefonun diðer özelliklerini kullanabilirsin
sýrada sohbet mesajý oturumu arka planda etkin durumda kalýr. Bazý þebekel
etkin bir sohbet mesajý oturumu olmasý telefonun bataryasýný daha çabuk 
bitirebilir ve telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebilir.

Sohbet mesajý menüsüne girme
Çevrimdýþý durumdayken Sohbet menüsüne girmek için Menü tuþuna basýp
Mesajlar ve Sohbet seçeneðini belirleyin.

• Sohbet servisine baðlanmak için, gerekirse istediðiniz sohbet servisini se
Giriþ seçeneðini belirleyin. Telefonu, Sohbet menüsüne girdiðinizde otom
olarak sohbet mesajý servisine baðlanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz:
Sohbet mesajý servisine baðlanma ve baðlantýyý kesme, sayfa 60.

• Sohbet mesajý oturumu sýrasýnda kaydettiðiniz konuþmalarý görüntülem
silmek veya yeniden adlandýrmak için Kayýtlý oturumlar seçeneðini belirl
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Kayýtlý oturumlar seçeneðini sohbet mesajý servisine baðlandýðýnýzda da 
belirleyebilirsiniz.
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• Sohbet mesajý ve durum ayarlarý için gereken ayarlarý görüntülemek üze
Að ayarlarý seçeneðini belirleyin.

Ayarlarý yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarl
servisi, sayfa 18. Ayarlarý el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, 
sayfa 102.

Sohbet mesajýný destekleyen yapýlandýrma ayarlarýna göre, Yapýlandýrma
Standart veya Kiþisel yapýlandýrm. seçeneðini belirleyin.

Hesap seçeneðini ve servis saðlayýcýnýn saðladýðý sohbet mesajý hesabýný
belirleyin.

Servis saðlayýcýdan alýnan kullanýcý kimliðinizi girmek için Kullanýcý kimli
seçeneðini belirleyin.

Servis saðlayýcýdan alýnan þifreyi girmek için Þifre seçeneðini belirleyin.

Sohbet mesajý servisine baðlanma ve baðlantýyý kesme
Sohbet mesajý servisine baðlanmak için Sohbet menüsüne girin, gerekirse 
istediðiniz sohbet mesajý servisini seçin ve Giriþ seçeneðini belirleyin. Telefo
baðlantýyý baþarýyla kurduðunda, Girildi mesajý görüntülenir. Sohbet mesajý 
baðlantýsýný kesmek için, Çýk seçeneðini belirleyin.

Ýpucu: Telefonu, Sohbet menüsüne girdiðinizde otomatik olarak soh
mesajý servisine baðlanacak þekilde ayarlamak için, sohbet mesajý se
baðlanýn ve sýrasýyla Ayarlarým, Otomatik giriþ ve Sohbet açýlýþýnda 
seçeneklerini belirleyin.
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Sohbet mesajý oturumu baþlatma
Sohbet menüsüne girip, sohbet mesajý servisine baðlandýðýnýzda, farklý yollarla 
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konuþma baþlatabilirsiniz.

• Oturumlar seçeneðini belirleyin. Etkin oturum sýrasýnda, yeni ve okunmu
mesaj oturumlarýnýn veya sohbet mesajý davetlerinin listesi görüntülenir
sohbet mesajýnýn veya davetin üzerine gidip Aç tuþuna basýn.

 yeni,  ise okunmuþ sohbet mesajlarýný gösterir.

 yeni,  ise okunmuþ grup mesajlarýný gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simgeler ve metinler sohbet mesajý servisine baðlý olarak deðiþ

• Sohbet rehberi seçeneðini belirleyin. Telefonun rehber hafýzasýndan ekled
kartvizitler görüntülenir. Sohbet mesajý baþlatmak istediðiniz kiþilere iler
ve Sohbet tuþuna basýn.

 simgesi, bir kiþiden yeni bir mesaj aldýðýnýzý belirtir.

 simgesi, telefonun rehber hafýzasýnda kayýtlý çevrimiçi bir kiþi,  is
çevrimdýþý bir kiþi olduðunu gösterir.

 simgesi, kartvizitin engellenmiþ olduðunu belirtir. Bkz: Mesajlarý eng
ve engeli kaldýrma, sayfa 65.

Listeye yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz. Bkz: Sohbet mesajlarý için rehber
sayfa 64.

• Gruplar ve Genel gruplar seçeneklerini belirleyin (þebeke grup sohbeti iþl
desteklemiyorsa bu seçenekler silik görüntülenir ve kullanýlamaz). Genel
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gruplarýn, þebeke operatörü veya servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan yer 
imleri listesi görüntülenir. Oturumu baþlatmak için, bir grubu seçip Katýl 
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tuþuna basýn. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediðiniz ekran ad
girin. Grup oturumuna katýlmayý baþardýðýnýzda bir grup oturumu 
baþlatabilirsiniz. Ýsterseniz özel bir grup da oluþturabilirsiniz. Bkz: Grupla
sayfa 65.

• Þebekede telefon numarasýna, ekran adýna, e-posta adresine veya ismine
baþka sohbet mesajý kullanýcýlarýný veya genel gruplarý aramak için Bul v
Kullanýcýlar veya Gruplar seçeneðini belirleyin. Gruplar seçeneðini belirle
grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu veya kimlik numarasýy
grup arayabilirsiniz.

Ýstediðiniz kullanýcýyý veya grubu bulduðunuzda, oturumu baþlatmak için
Seçenek tuþuna basýn ve Sohbet veya Gruba katýl seçeneðini belirleyin.

• Rehber'den de oturum baþlatabilirsiniz. Bkz: Abone isimlerini görüntülem
sayfa 83.

Sohbet mesajý davetini kabul etme veya reddetme
Bekleme modunda, sohbet mesajý servisine baðlýyken bir davet aldýðýnýzda, Y
davet alýndý mesajý görüntülenir. Okumak için Oku tuþuna basýn. Birden fazl
davet alýnmýþsa, istediðiniz bir davete ilerleyin ve Aç tuþuna basýn.

• Özel grup oturumuna katýlmak için Kabul tuþuna basýn. Oturumda takm
olarak kullanmak istediðiniz ekran adýný girin.
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• Daveti reddetmek veya silmek için Seçenek tuþuna basýp Reddet veya Sil 
seçeneðini belirleyin. Ýsterseniz, reddetme nedeninizi açýklayan bir metin 
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yazabilirsiniz.

Alýnan sohbet mesajýný okuma
Bekleme modundayken sohbet mesajý servisine baðlandýðýnýzda, etkin bir so
oturumuyla iliþkisi olmayan yeni bir mesaj alýrsanýz Yeni sohbet mesajý metn
görüntülenir. Okumak için Oku tuþuna basýn.

Birden fazla mesaj alýndýðýnda, mesaj sayýsý ve ardýndan yeni sohbet mesajý i
görüntülenir. Önce Oku tuþuna, sonra okumak istediðiniz mesajý seçip Aç tu
basýn.

Etkin bir oturum sýrasýnda alýnan yeni mesajlar Sohbet menüsünün Oturuml
bölümünde tutulur. Sohbet rehberi menüsünde kayýtlý olmayan birinden me
alýrsanýz, gönderenin kimlik numarasý gösterilir. Gönderen, telefon hafýzasýn
varsa ve telefon bunu tanýrsa, kiþinin adý görüntülenir. Telefon hafýzasýnda 
olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için Seçenek tuþuna basýn ve Kartvizi
kaydet seçeneðini belirleyin veya seçili kartvizite yeni ayrýntý eklemek için 
Kartvizite ekle seçeneðini belirleyin.

Sohbet mesajý oturumuna katýlma
Yaz tuþuna basarak veya doðrudan mesajý yazmaya baþlayarak bir oturuma 
katýlabilir ya da oturumu baþlatabilirsiniz.

Ýpucu: Bir oturum sýrasýnda, o andaki oturuma katýlmamýþ olan bir 
kullanýcýdan yeni bir mesaj gelirse  simgesi görüntülenir ve telefo
uyarý sesi çalar.
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Mesajýnýzý yazýn ve göndermek için Gönder veya  tuþuna basýn. Mesajýnýz 
ekranda kalýr ve gelen yanýt mesajý sizin mesajýnýzýn altýnda görüntülenir.
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Kendi ayarlarýnýzý düzenleme
1. Sohbet menüsüne girin ve sohbet mesajý servisine baðlanýn.

2. Kendi uygunluk durumunuzu veya ekran adýnýzý görüntülemek ve düzenl
için Ayarlarým seçeneðini belirleyin.

• Sohbet mesajý servisindeki diðer tüm kullanýcýlarýn çevrimiçi olduðun
görmesini istiyorsanýz Uygunluk ve Herkese uygun seçeneklerini belir

• Çevrimiçi olduðunuzu yalnýzca sohbet mesajý rehberinizdeki kiþilerin 
görmesini istiyorsanýz Uygunluk ve Kartvizit. uygun seçeneklerini beli

• Çevrimdýþý görünmek için Uygunluk ve Baðlý deðil göster seçeneklerin
belirleyin.

Sohbet mesajý servisine baðlandýðýnýzda,  simgesi çevrimiçi olduðunuzu, 
simgesi ise baþkalarýnýn sizi çevrimdýþý olarak gördüðünü belirtir.

Sohbet mesajlarý için rehber
Sohbet mesajý rehberine yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz.

1. Sohbet mesajý servisine baðlanýn ve Sohbet rehberi seçeneðini belirleyin

2. Seçenek tuþuna basýp Kartvizit ekle seçeneðini belirleyin. Kullanýcý kimli
girmeyi, telefonun rehber hafýzasýndan kartvizit eklemeyi veya servis 
saðlayýcýnýn sunucusundaki kartvizit listenizden baþka kartvizitleri aram
da bir kartvizit kopyalamayý seçebilirsiniz.
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3. Bir sohbet mesajý servisi baþlatmak için Sohbet tuþuna basýn veya kartvizitten 
yeni bir mesaj varsa Aç tuþuna basýn.
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4. Seçenek tuþuna basýn ve örneðin seçili bir kartvizitin ayrýntýlarýný 
görüntülemeyi, sohbet mesajý rehberinizden servis saðlayýcýnýn sunucusu
kartvizit kopyalamayý veya sohbet mesajý listesinde uygunluk uyarýlarý al
istediðiniz kartvizitleri seçmeyi belirleyin.

Mesajlarý engelleme ve engeli kaldýrma
Mesajlarý engellemek için sohbet mesajý servisine baðlanýn ve Oturumlar 
seçeneðini veya Sohbet rehberi seçeneðini belirleyin veya bir oturuma katýlý
bir oturum baþlatýn. Gelen mesajlarýný engellemek istediðiniz kartviziti seçin
Seçenek tuþuna basýn. Kartviziti engelle seçeneðini belirleyin ve Tamam tuþ
basarak seçiminizi onaylayýn.

Mesajlarýn engelini kaldýrmak için sohbet mesajý servisine baðlanýn ve Enge
listesi seçeneðini belirleyin. Mesajlarýndan engeli kaldýrmak istediðiniz kartv
ilerleyin ve En. kaldýr seçeneðini belirleyin.

Ayrýca mesajlarýn engelini kartvizit listesinden de kaldýrabilirsiniz.

Gruplar
Þebeke grup sohbeti iþlevini destekliyorsa, tek bir sohbet mesajý oturumu içi
geçerli olmak üzere kendi özel gruplarýnýzý oluþturabilir veya servis saðlayýcý
oluþturduðu genel gruplarý kullanabilirsiniz.

Sohbet mesajý servisine baðlanýn ve Gruplar seçeneðini belirleyin.
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• Genel gruplar seçeneðini belirleyin ve Katýl tuþuna basýn ve gruba dahil 
deðilseniz ekran adýnýzý girin. Seçenek tuþuna basýn ve grup listenizden bir 
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grup silmek için Grubu sil seçeneðini belirleyin.

Grup üyesi, grup adý, konu veya kimlik numarasýna göre grup aramak için
Grup bul seçeneðini belirleyin.

• Grup oluþtur seçeneðini belirleyin. Grubun adýný ve bu grupta takma adýn
olarak kullanýlmasýný istediðiniz ekran adýnýzý girin.

Kartvizit listesinden özel grup listesine eklemek istediðiniz isimleri iþaret
veya listeden çýkarmak istediðiniz isimlerin iþaretini kaldýrýn. Grubun yen
üyelerine bir sohbet daveti göndermeniz gerekir.

Çevrimiçi olan kiþiler , çevrimdýþý olanlar , engellenmiþ kiþiler ise 
simgesiyle belirtilir. Listede silik olarak görüntülenen kiþileri gruba 
ekleyemezsiniz.

Simgeler sohbet mesajý servisine baðlý olarak deðiþebilir.

E-posta mesajlarý
(E)GPRS (þebeke servisi) kullanan e-posta uygulamasý, iþyerinizde veya evde
olmadýðýnýz zamanlar e-posta hesabýnýza telefonunuzla eriþme olanaðý saðl
Cep telefonunuzda e-posta iþlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sistem
gereksiniminiz var.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrýca, uyum
bilgisayarda e-posta mesajlarýný kaydedebilir veya silebilirsiniz. Telefonunuz
ve IMAP4 e-posta sunucularýný destekler.
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E-posta mesajý gönderip almaya baþlamadan önce aþaðýdakileri yapmanýz 
gerekebilir:
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• Yeni bir e-posta hesabý edinin veya geçerli hesabýnýzý kullanýn. E-posta 
hesabýnýzýn kullanýlabilirliði hakkýnda bilgi almak için e-posta servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

• E-posta ayarlarýnýzý þebeke operatörünüz veya e-posta servis saðlayýcýný
öðrenin. E-posta ayarlarýný yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: 
Yapýlandýrma ayarlarý servisi, sayfa 18.

• Ayarlarýnýzý kontrol etmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Mesaj ayarlarý 
E-posta mesajlarý seçeneklerini belirleyin. Bkz: E-posta uygulamasý ayarlar
sayfa 74.

Bu uygulama tuþ seslerini desteklemez.

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

1. Menü tuþuna basýp Mesajlar, E-posta ve E-posta oluþtur seçeneklerini 
belirleyin.

2. Alýcýnýn e-posta adresini girin veya Düzelt tuþuna basýp e-posta adresini
veya Rehber menüsünde e-posta adresini aramak için Düzelt tuþuna ve 
Seçenek tuþuna basýn ve Bul seçeneðini belirleyin. Tamam tuþuna basýn

Seçenek tuþuna basarsanýz, yeni bir alýcý, kopya bir alýcý veya gizli bir kop
alýcý ekleyebilirsiniz.

3. E-postanýz için konu girip ardýndan Tamam tuþuna basabilirsiniz.
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4. Seçenek tuþuna basýn, mesaj düzenleyiciyi seçin ve e-posta mesajýný girin, bkz: 
Metin yazma, sayfa 39. Girebileceðiniz karakter sayýsý, ekranýn sað üst 
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köþesinde gösterilir.

5. E-posta mesajýný göndermek için Gönder tuþuna basýn. E-postayý hemen
göndermek için Þimdi gönder seçeneðini belirleyin. Sonra gönder seçene
belirlerseniz, e-posta Giden kutusu klasörüne kaydedilir.

 E-postanýzý daha sonra düzeltmek veya yazmaya devam etmek isterseni
Taslak kaydet seçeneðini belirleyerek e-posta mesajýný Taslaklar klasörün
kaydedebilirsiniz.

E-posta mesajýný daha sonra gönderirken, Menü tuþuna basýp Mesajlar, 
E-posta seçeneklerini belirleyin. Seçenek tuþuna basýn ve Þimdi gönder v
Al ve gönder seçeneðini belirleyin.

E-posta mesajlarýný indirme
E-posta mesajlarýný e-posta hesabýnýzdan indirebilirsiniz.

1. Menü tuþuna basýp Mesajlar, E-posta ve Al seçeneklerini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarýný indirmek ve Giden kutusu klasörüne kaydedilmi
e-postalarý göndermek için Menü tuþuna basýp Mesajlar, E-posta seçene
belirleyin, Seçenek tuþuna basýn ve Al ve gönder seçeneðini belirleyin.

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

Telefonunuz e-posta servisine baðlanýr. Telefonunuz e-posta mesajlarýný
indirirken, bir durum çubuðu gösterilir.
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2. Gelen Kutusu klasöründeki yeni mesajý görüntülemek için Seç tuþuna basýn 
veya daha sonra görüntülemek için Geri tuþuna basýn.

þ 

þka 
ir eki 

rleyin.

adý 

rijinal 

onra 

etmek 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Birden çok mesaj aldýysanýz, okumak istediðiniz mesajý seçin. Okunmamý
mesaj  simgesiyle gösterilir.

E-posta mesajýný okuma ve cevaplama
Önemli: E-posta mesajlarý virüs içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için ba
þekillerde zararlý olabilir. Gönderenin güvenilirliðinden emin deðilseniz hiçb
açmayýn.

1. Menü tuþuna basýp Mesajlar, E-posta ve Gelen kutusu seçeneklerini beli

2. Mesajý okurken, seçilen mesajýn ayrýntýlarýný görüntülemek, mesajý okunm
olarak iþaretlemek, silmek, cevaplamak, tümünü cevaplamak, baþkasýna 
iletmek veya baþka bir klasöre taþýmak için Seçenek tuþuna basýn.

3. E-postayý cevaplamak için Cevapla tuþuna basýn. Ýsterseniz cevabýnýza o
mesajý da ekleyebilirsiniz.

E-posta adresini ve mesajýn konusunu doðruladýktan veya düzelttikten s
cevap mesajýnýzý yazýn.

4. Mesajý göndermek için Gönder tuþuna basýp Þimdi gönder seçeneðini 
belirleyin.

Gelen kutusu ve Diðer klasörler
Telefonunuzun E-posta menüsünde aþaðýdaki klasörler vardýr:

• Gelen kutusu klasörü E-posta hesabýnýzdan indirdiðiniz e-postalarý kayd
için kullanýlýr.
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• Diðer klasörler þu klasörleri içerir: Bitmemiþ e-posta mesajlarýný 
saklayabileceðinizTaslaklar, e-postalarýnýzý düzenleyip kaydedebileceðiniz 

ýn.

 da 
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Arþiv, Sonra gönder seçeneðini belirlediðinizde (bkz: E-posta yazma ve 
gönderme, sayfa 67) henüz göndermediðiniz e-postalarýn kaydedildiði 
Giden kutusu ve gönderilmiþ e-postalarýn kaydedildiði Gönderil. öðeler.

E-posta mesajlarýný silme
E-posta mesajlarýný silmek için Menü tuþuna basýp Mesajlar, E-posta 
seçeneklerini belirleyin. Seçenek tuþuna basýn ve Mesajlarý sil seçeneðini 
belirleyin.

• Bir klasördeki tüm mesajlarý silmek için klasörü seçin ve Evet tuþuna bas

• Bütün klasörlerdeki tüm mesajlarý silmek için Tüm mesajlar seçeneðini 
belirleyip Evet tuþuna basýn.

E-posta mesajýnýn telefonunuzdan silinmesi mesajýn e-posta sunucusundan
silinmesi anlamýna gelmez.

Ses mesajlarý
Telesekreter bir þebeke servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter 
numaranýzý öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Telesekreter numarasý menüsüne kaydettiðiniz telefon numarasýndan 
telesekreterinizi aramak için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Sesli mesajlar ve
Ses mesajlarýnýn dinlenmesi seçeneklerini belirleyin.
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Bilgi mesajlarý
Bir þebeke servisi olan Bilgi mesajlarý aracýlýðýyla servis saðlayýcýnýzdan çok çeþitli 
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konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili k
numaralarýný görmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Servis komutlarý
Bu menüden servis saðlayýcýnýza servis istekleri gönderebilirsiniz (þebeke se

Mesajlarý silme
Bir klasördeki tüm mesajlarý silmek için, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Mesa
seçeneklerini ve mesajlarýný silmek istediðiniz klasörü belirleyin. Evet tuþun
basýn, klasör okunmamýþ mesajlar içeriyorsa, telefon bunlarý da silmek istey
istemediðinizi sorar. Evet tuþuna yeniden basýn.

Mesaj ayarlarý
Mesaj ayarlarý, mesajlarýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini e

Kýsa mesaj ayarlarý
1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Metin mesajlarý ve

Mesaj tercihi seçeneklerini belirleyin.
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2. SIM kartýnýz birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, deðiþtirmek 
istediðiniz tercihi ve aþaðýdaki ayarlardan birini seçin.
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• Mesaj merkezi numarasý kýsa mesaj göndermek için gereken mesaj m
numarasýný kaydetmek için kullanýlýr. Bu numarayý servis saðlayýcýnýz
alýrsýnýz.

• Mesaj tipini seçmek için, Mesaj tipi olarak Yazý, E-posta, Çaðrý veya F
seçeneðini belirleyin.

• Mesaj geçerliliði þebekenin mesajýnýzý iletmeyi deneyeceði süreyi seçm
için kullanýlýr.

• Yazý mesaj tipini belirlediyseniz, Standart alýcý numarasý bu tercih için
mesaj gönderilecek standart numarayý kaydetmek üzere kullanýlýr. E-
mesaj tipini seçtiyseniz, e-posta sunucusunun numarasýný kaydetmek
E-posta sunucusu seçeneðini belirleyin.

• Þebekenizden mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný göndermesini istemek
(þebeke servisi) Ýletim raporlarý seçeneðini belirleyin.

• Tercih edilen SMS taþýyýcýsý olarak GPRS'i ayarlamak için, önce GPRS 
seçeneðini, ardýndan da Evet seçeneðini belirleyin. Ayrýca, GPRS baðla
ayarýný Sürekli baðlantý yapýn. Bkz: GPRS baðlantýsý, sayfa 97.

• Ayný merkez yoluyla yanýt mesajýnýzý alanýn mesaj merkezinizi kullana
size yanýt göndermesi için kullanýlýr (þebeke servisi).

• Gönderim tercihine yeni ad ver seçili mesaj tercihinin adýný deðiþtirme
kullanýlýr. Mesaj tercihleri grubu, yalnýzca SIM kartýnýzýn birden çok g
desteklemesi halinde görüntülenir. Standart tercihin adý deðiþtirilem
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3. Telefonun, gönderilen kýsa mesajlarý Gönderilmiþ öðeler klasörüne 
kaydetmesini saðlamak için Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ve Evet seçeneklerini 
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belirleyin.

Multimedya mesaj ayarlarý
Multimedya yapýlandýrma ayarlarýný þebeke operatörünüz veya servis 
saðlayýcýnýzdan þebeke mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý þebeke mesajý ola
almak için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi, sayfa 18.

Menü tuþuna basýp Mesajlar, Mesaj ayarlarý ve Multimedya msj. seçenekler
belirleyin. Aþaðýdaki ayarlarý seçebilirsiniz:

• Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarýný Gönderilmiþ öðeler klasör
kaydetmesini saðlamak için Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ve Evet seçene
belirleyin. 

• Þebekenizden mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný göndermesini istemek için
(þebeke servisi) Ýletim raporlarý seçeneðini belirleyin.

• Görüntüyü küçült bir multimedya mesajýna görüntü eklerken görüntü 
boyutunu tanýmlamak için kullanýlýr.

• Standart slayt süresi Zamanlanmýþ slaytlar için standart deðeri seçmeniz
saðlar.

• Multimedya mesajlarýný almak veya engellemek için önce Multimedya al
izin ver seçeneðini, ardýndan da Hayýr veya Evet seçeneðini belirleyin. 
Multimedya mesajlarýný yalnýzca ana þebekenizde tutmak istiyorsanýz, 
Ana þebekede seçeneðini belirleyin (standart ayar).
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• Telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarýný otomatik olarak gösterecek 
þekilde ayarlamak için, önce Gelen multimedya mesajlarý tuþuna basýn, 
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ardýndan Al seçeneðini belirleyin veya multimedya mesajý almak 
istemiyorsanýz, Reddet seçeneðini belirleyin Multimedya alýmýna izin ver
olarak ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilmez.

• Yapýlandýrma ayarlarý tuþuna basýp Yapýlandýrma seçeneðini belirleyin. 
Yalnýzca multimedya mesajýný destekleyen yapýlandýrmalar görüntülenir
Multimedya mesaj servisi için bir servis saðlayýcý seçin veya Standart ya 
Kiþisel yapýlandýrm. seçeneðini belirleyin. Multimedya mesajý ayarlarýný 
yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servis
sayfa 18. Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ay
sayfa 102.

Önce Hesap seçeneðini, ardýndan da etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulu
bir multimedya mesaj servisi hesabý belirleyin.

• Reklamlara izin ver. Reklam almayý kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. 
Multimedya alýmýna izin ver Hayýr olarak veya Gelen multimedya mesajla
Reddet olarak ayarlanýrsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta uygulamasý ayarlarý
E-posta ayarlarýný yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrm
ayarlarý servisi, sayfa 18. Ayarlarý el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarla
sayfa 102.

1. Menü tuþuna basýp Mesajlar, Mesaj ayarlarý ve E-posta mesajlarý seçene
belirleyin.
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2. Aþaðýdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Yapýlandýrma seçeneðini belirleyip etkinleþtirmek istediðinizi ayar grubunu 
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seçin.

• Servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan hesaplarý görmek için Hesap 
seçeneðini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandýðýnýz
hesabý seçin.

• Ýsmim. Ýsminizi veya takma adýnýzý girin.

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

• Ýmza ekle. Mesajýnýzý yazdýðýnýzda e-postanýzýn sonuna otomatik olar
eklenen bir imza tanýmlayabilirsiniz.

• Yanýt adresi. Yanýtlarýn gönderilmesini istediðiniz e-posta adresini gir

• SMTP kullanýcý ismi. Giden postalarda kullanmak istediðiniz ismi girin

• SMTP þifresi. Giden postalarda kullanmak istediðiniz þifreyi girin.

• Terminal penceresini göster. Ýntranet baðlantýlarý için kullanýcý kimlik
doðrulamasýný el ile gerçekleþtirmek üzere Evet seçeneðini belirleyin.

• Gelen posta sunucusu türü. Kullandýðýnýz e-posta sisteminin türüne b
olarak POP3 veya IMAP4 seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür 
destekleniyorsa, IMAP4 seçeneðini belirleyin.

• Gelen posta ayarlarý 

Gelen posta sunucu türü olarak POP3 seçilmiþse, aþaðýdaki seçenekle
gösterilir: E-postalarý al, POP3 kullanýcý ismi, POP3 þifresi ve Terminal
penceresini göster.
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Gelen posta sunucu türü olarak IMAP4 seçilmiþse, aþaðýdaki seçenekler 
gösterilir: E-postalarý al, Alma yöntemi, IMAP4 kullanýcý ismi, IMAP4 þifresi 
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ve Terminal penceresini göster.

Diðer ayarlar
Mesajlar için diðer ayarlarý seçmek üzere, Menü tuþuna basýn ve Mesajlar, M
ayarlarý, Diðer ayarlar seçeneklerini belirleyin. Mesaj yazarken ve okurken ya
tipini deðiþtirmek için Yazý tipi boyutu seçeneðini belirleyin.

Mesaj sayacý
Gönderdiðiniz ve aldýðýnýz metin ve multimedya mesajý sayýsýný görüntülem
Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Mesaj sayacý ve Gönderilmiþ mesajla
Alýnmýþ mesajlar seçeneklerini belirleyin. Sayaçlarý temizlemek için Sayaçla
sýfýrla seçeneðini belirleyin.

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

Telefon, Durumum ve Abone isimleri öðelerini içeren durum göstergeli rehbe
(þebeke servisi) destekler. Durumum menüsünde, bu servise eriþimi olan ve s
konusu bilgiyi almak isteyen herkese iletilmek üzere geçerli uygunluk durum
yayýmlayabilirsiniz. Abone isimleri menüsünde, uygunluk durumlarýný görme
istediðiniz kartvizitlerin bir listesini oluþturabilir ve ayrýca söz konusu kiþiler
uygunluk durumlarýný hýzlý bir þekilde görüntülemek için de bu listeden 
yararlanabilirsiniz.
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Kartvizit arama
Menü tuþuna basýp Rehber ve Bul seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda 
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aþaðý kaydýrma tuþuna basýn. 

Ýstediðiniz isme doðru yukarý veya aþaðý kaydýrýn. Kartvizit SIM kartýn hafýza
kayýtlýysa, ekranýn tepesinde  simgesi görüntülenir. Bilgiler tuþuna basýn
kaydýrma tuþlarýyla ilerleyerek, seçtiðiniz kartvizitin bilgilerini görüntüleyin

Rehber görünümü seçimine baðlý olarak, abone isimleri farklý þekilde gösteri
Bkz: Rehber ayarlarý, sayfa 84.

Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Kartvizit ekle)
Menü tuþuna basýp Rehber ve Yeni kartvizit ekle seçeneklerini belirleyin. Ýsm
Tamam tuþuna, telefon numarasýný girip Tamam tuþuna basýn.

Ýpucu: Hýzlý kayýt Bekleme modunda telefon numarasýný girin ve Ka
tuþuna basýn. Ýsmi girin, Tamam tuþuna basýn.

Her isim için birden çok numara veya metin öðesi kaydetm
Telefonun rehber hafýzasýna, her kartvizit için farklý türde telefon numaralar
kýsa metin öðeleri kaydedebilirsiniz. Bir metin öðesi, adres gibi bir bilgi olab

Kaydettiðiniz ilk numara, otomatik þekilde standart numara olarak belirlenir
numara türü göstergesi çerçevelenmiþ olarak gösterilir, örneðin . Örneðin
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arama yapmak üzere rehberden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara 
seçmezseniz standart numara kullanýlýr.

kz: 
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1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðunu doðrulayýn. B
Rehber ayarlarý, sayfa 84.

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

3. Yeni bir numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz isme ilerleyin.

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

5. Numara veya bilgi eklemek için numara türünü ya da metin türünü seçin

Durum servisine baðlýysanýz ve metin türünü Kullanýcý kimliði olarak 
seçerseniz, bir kimliði operatörün veya servis saðlayýcýnýn sunucusunda 
bulunan cep telefonu numarasýna veya e-posta adresine göre aramak içi
seçeneðini belirleyin. Bkz: Durum göstergeli rehber - Durumum, sayfa 80
Yalnýzca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde k
kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, Kaydet seçeneðini belirleyin. Kim
ile giriþ seçeneðini belirleyip kimliði girin ve Tamam tuþuna basýn.

Numarayý veya metin türünü deðiþtirmek için Seçenek tuþuna basýp, Tür
deðiþtir seçeneðini belirleyin. Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesin
alan kimliklerin türünü deðiþtiremezsiniz.

Seçilen numaralarý öncelikli numara olarak ayarlamak için, Seçenek tuþu
basýn ve Öncelikli seçeneðini belirleyin.
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6. Numarayý veya metin öðesini girin ve kaydetmek için Tamam tuþuna basýn.

7. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için Çýk tuþuna basýn.
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Kartvizite görüntü ekleme
Telefonunun hafýzasýnda kayýtlý olan belirli sayýdaki kartvizite, desteklenen 
biçimde bir görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda aþaðý kaydýrma tuþuna basýn, görüntü eklemek istediðini
kartvizite ilerleyin ve Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp Görüntü e
seçeneðini belirleyin. Galeri menüsünde istediðiniz klasörü açýn, ekleyeceðin
görüntüyü seçin, Seçenek tuþuna basýn ve Rehber'e kaydet seçeneðini belirl
Görüntünün kopyasý kartvizite eklenir.

Rehberde kartvizitleri düzenleme veya silme
Aradýðýnýz kartviziti bulup Bilgiler tuþuna basýn. Düzeltmek veya silmek isted
isme, numaraya, metin öðesine ya da görüntüye ilerleyin.

•  Düzeltmek için Düzelt veya Deðiþtir tuþuna basýn ve Rehber görünümü 
ayarýnda yaptýðýnýz seçime baðlý olarak Ýsmi düzelt, Numarayý düzelt, Bil
düzelt veya Görüntü deðiþtir seçeneklerinden birini belirlemek üzere Seç
tuþuna basýn. Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesinde yer alan kiml
düzeltemez ve silemezsiniz.

• Kartvizite eklenmiþ bir numarayý, metin öðesini veya görüntüyü silmek iç
Seçenek tuþuna basýn ve Numarayý sil, Ayrýntý sil veya Görüntüyü sil seçe
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kullanýn. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü Galeri menüsünden de 
silmez.
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Kartvizitleri silme
Menü tuþuna basýp, kartvizitleri ve bunlara eklenmiþ tüm bilgileri silmek içi
Rehber ve Sil seçeneklerini belirleyin. Kartvizitleri teker teker silmek için Sýr
tümünü birden silmek için Tümünü sil seçeneðini belirleyin.

Durum göstergeli rehber - Durumum
Durum göstergesi servisi sayesinde (þebeke servisi) durum bilginizi diðer 
kullanýcýlarla (örneðin, aileniz, dostlarýnýz ve iþ arkadaþlarýnýz) paylaþabilirsi
Durum bilgisi uygunluk durumunuzu, durum mesajýný ve kiþisel logonuzu içe
Servise eriþimi olan ve hakkýnýzdaki bilgileri öðrenmek isteyen diðer kullanýc
durumunuzu görebilir. Ýstenen bilgiler arayan kiþinin Rehber menüsünde Ab
isimleri içinde gösterilir. Diðerleriyle paylaþmak istediðiniz bilgileri 
kiþiselleþtirebilir ve durumunuzu kimin görebileceðini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanýz gerekir.
servisin kullanýlabilirliði ve ücreti hakkýnda bilgi almak ve servise abone olm
için, ayný zamanda benzersiz kimlik numaranýzý, þifrenizi ve servis ayarlarýný
size veren þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bkz: 
Yapýlandýrma ayarlarý, sayfa 102.

Durumu kullanmak için servise baðlanýn. Durum servisine baðlýyken, telefon
diðer iþlevlerini kullanabilirsiniz; bu sýrada, durum servisi arka planda etkin 
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durumdadýr. Servis baðlantýnýzý keserseniz, durum bilgileriniz servis saðlayýcýya 
baðlý olarak belirli bir süre için görüntüleyenler tarafýndan görülebilir.
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Menü tuþuna basýp Rehber ve Durumum seçeneðini belirleyin. Aþaðýdaki 
seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Durumum' servisine baðlan veya Baðlantýyý kes ile servise baðlanabilir ve
servis baðlantýsýný kesebilirsiniz.

• Mevcut durumum seçeneðiyle o andaki özel veya genel durumunuzu gör
durum bilgilerinizi deðiþtirebilir veya durum bilgilerinizi paylaþmak isted
gruplarý seçebilirsiniz.

• Ýzleyiciler, servise abone olan herkesi veya sizin durum bilgilerinizi görm
olan ya da olmayan kiþilerin listesini görüntüleme seçenekleri sunar.

• Ayarlar menüsünün üzerine gidip aþaðýdakilerden birini seçin:

Beklemede mevcut durumu göster seçeneðiyle, bekleme modundayken m
durumunuzu gösterebilirsiniz.

Tercihe göre senkronize et ile Durum mesajým ve Uygunluk durumum 
mesajýnýzýn güncelleþtirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe baðlayarak
otomatik olarak gerçekleþtirmeyi seçebilirsiniz. Bkz: Tercihler, sayfa 90. 
Kiþiselleþtirilmiþ bir durum logosunu bir tercihe baðlayamazsýnýz.

Baðlantý türü seçeneðiyle, telefonun açýldýðýnda durum servisine nasýl 
baðlanacaðýný ayarlayabilirsiniz.
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Sohbet ve durum ayarlarý menüsünün üzerine gidip aþaðýdakilerden birini 
seçin:
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• Yapýlandýrma. Yalnýzca durum servisini destekleyen yapýlandýrmalar 
görüntülenir. Durum servisi için bir servis saðlayýcý seçin veya Standar
Kiþisel yapýlandýrm. seçeneðini belirleyin. Durum servisi ayarlarýný 
yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý se
sayfa 18. Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma
ayarlarý, sayfa 102.

• Hesap seçeneðini, ardýndan etkin yapýlandýrma ayarlarýný içeren bir d
servisi hesabýný seçin.

• Servis saðlayýcýdan alýnan kullanýcý kimliðinizi girmek için Kullanýcý ki

• Servis saðlayýcýdan alýnan þifreyi girmek için Þifre.

Durum göstergeli rehber - Abone isimleri
Durum bilgilerini edinmek istediðiniz kartvizitlerin bir listesini oluþturabilirs
Bilgileri ancak kartvizit sahibinin veya þebekenin izniyle görebilirsiniz.

Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðunu doðrulayýn. Bkz:
Rehber ayarlarý, sayfa 84.

Durum servisine baðlanmak için, Menü tuþuna basýp Rehber, Durumum ve 
Durumum' servisine baðlan seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine
olmadýðýnýzda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilg
görüntüleyemezsiniz.
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Abone isimlerine kartvizit ekleme
1. Menü tuþuna basýp Rehber ve Abone isimleri seçeneðini belirleyin.
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2. Kartvizit listeniz boþsa Ekle tuþuna basýn. Bunun yerine, Seçenek tuþuna
Yeni abone ol seçeneðini belirleyebilirsiniz.

3. Listeden bir kartvizit seçin. Kimliði hafýzada kayýtlýysa, kartvizit abone isi
listesine eklenir.

Ýpucu: Rehber menüsündeki bir kartviziti abone isimleri listesine ekl
için, rehberde kartviziti bulup Bilgiler ve Seçenek tuþlarýna basýn. D
isteði ve Abone olarak seçeneklerini belirleyin.

Yalnýzca durum bilgilerini görüntülemek istiyorsanýz Durum isteði ve
Yalnýzca bir kez seçeneklerini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme
Bkz: Kartvizit arama, sayfa 77.

1. Durum bilgisini görmek için, Menü tuþuna basýp, Rehber ve Abone isimle
seçeneklerini belirleyin.

Abone isimleri listesindeki ilk kartvizitin durum bilgisi görüntülenir. Kart
sahibinin diðer kiþilerin eriþimine sunduðu bilgiler metin ve bir simge içe

,  ve  simgeleri, kiþinin uygun veya meþgul olduðunu ya da uyg
olmadýðýný gösterir.

 kiþinin durum bilgilerinin bulunmadýðýný gösterir.

2. Seçenek tuþuna basýn ve seçenekler listesinden seçiminizi yapýn.
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Kartvizitin aboneliðini bitirme
Bir kartvizitin aboneliðini bitirmek için, Rehber menüsünden kartviziti bulup 
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Bilgiler tuþuna basýn. Kullanýcý kimliðini seçip Seçenek tuþuna basýn, Abone
bitir seçeneðini belirleyin ve Tamam tuþuna basýn.

Rehberi kopyalama
Telefonun hafýzasýndan SIM kartýnýzýn hafýzasýna (veya SIM karttan telefona
ve telefon numarasý kopyalamak için Menü tuþuna basýp Rehber ve Kopyala
seçeneklerini belirleyin. Telefonun hafýzasýna kaydedilen e-posta adresleri g
metin öðeleri SIM karta kopyalanmaz.

Rehber ayarlarý
Menü tuþuna basýp Rehber ve Ayarlar seçeneklerini belirleyin ve aþaðýdakile
arasýndan seçim yapýn:

• Kullanýlan hafýza seçeneði rehber için kullanmak istediðiniz hafýzayý seçm
saðlar. Telefon ve SIM seçeneðini belirlerseniz her iki hafýzadaki kartvizit
görüntüleyebilirsiniz, ancak isimler ve numaralar telefonun hafýzasýna 
kaydedilir.

• Rehber görünümü kartvizitlerin görüntülenme biçimini seçmek üzere ku

• Hafýza durumu her iki rehber hafýzasýnýn durumunu gösterir.



85

Kartvizit gönderme ve alma
Kartvizit olarak vCard standardýný destekleyen uyumlu bir cihazdan kiþinin 
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kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn ve kartviziti telefon hafýzasýna 
kaydetmek için Kaydet tuþuna basýn.

Kartvizit göndermek için, göndereceðiniz kiþinin adýný ve telefon numarasýn
Rehber’den bulun. Bilgiler ve Seçenek tuþlarýna basýn ve Kartvizit gönder 
seçeneðini belirleyin. Kýzýlötesiyle, Kýsa mesajla (þebeke servisi) veya 
Multimedyayla (þebeke servisi) seçeneðini belirleyin.

Sesle arama
Kartvizit için kaydetmiþ olduðunuz bir ses etiketini söyleyerek ilgili kartvizit
arayabilirsiniz. Ses etiketi olarak herhangi bir sözcük, örneðin isim 
kullanabilirsiniz. Belirli sayýda ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin:

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

• Ýsmi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir.

• Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda ka
ve kullanýn.

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

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda
olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz ger
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Ses etiketlerini ekleme ve yönetme
Ses etiketi eklemek istediðiniz kartvizitleri telefonun hafýzasýna kaydedin veya 
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kopyalayýn.

1. Bekleme modunda aþaðý kaydýrma tuþuna basýn ve ses etiketi ekleyeceði
kartvizite gidin.

2. Bilgiler tuþuna basýn, istediðiniz telefon numarasýna ilerleyip Seçenek t
basýn ve Ses etiketi ekle seçeneðini belirleyin.

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

Rehber menüsünde, ses etiketi eklenen telefon numarasýnýn yanýnda  
simgesi görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý
Telefonunuzda (E)GPRS baðlantýsý üzerinden veri gönderen veya alan bir uyg
çalýþýyorsa, ses etiketlerini kullanmadan önce uygulamayý durdurmanýz gere

1. Bekleme modundayken, ses kýsma tuþunu veya  sað seçim tuþunu ba
tutun. Kýsa bir sinyal duyulur ve Þimdi konuþun mesajý görüntülenir.

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

Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýk kullanýyorsanýz sesle aramayý baþlatm
kulaklýk tuþunu basýlý tutun.
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Rehber’deki diðer iþlevler
Menü tuþuna basýp Rehber seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim 
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yapýn:

• Hýzlý aramalar bir hýzlý arama tuþuna numara atamak için kullanýlýr. Ýsted
hýzlý arama tuþu numarasýna ilerleyip, Ata tuþuna basýn; bu tuþa daha ön
numara atanmýþsa, Seçenek tuþuna basýp Deðiþtir seçeneðini belirleyin. 
tuþuna basýp önce atamak istediðiniz adý, ardýndan numarayý seçin.

Ayrýca bkz: Hýzlý arama, Arama ayarlarý, sayfa 98 ve Hýzlý arama, sayfa 35

• Ses etiketleri, kaydettiðiniz ses etiketlerini dinleme, silme veya deðiþtirm
olanaðý verir.

• Bilgi numaralarý veya Servis numaralarý (þebeke servisi), servis saðlayýcýn
SIM kartýnýza eklemiþ olduðu numaralardýr.

• Kendi numaralarým SIM kartýnýza atanmýþ olan numaralarý (SIM kartýnýz
izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.

• Arayan gruplarý seçeneði, Rehber menüsüne  kaydedilen isim ve telefon 
numaralarýný arayan gruplarý olarak düzenleme olanaðý verir. Her arayan
için,  telefonu, gruptaki bir telefon numarasý tarafýndan arandýðýnýzda be
zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiði görüntüleyecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Telefonu, yalnýzca seçili arayan grubuna ait telefon 
numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için, bkz: Þ
bildir, Zil sesi ayarlarý, sayfa 91.
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■ Arama kaydý
Telefon cevapsýz, gelen ve aranan numaralarý ve bire bir bas-konuþ 
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aramalarýnýn bas-konuþ adreslerini ve ayrýca yaklaþýk görüþme süresini 
kaydeder.

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

Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar ve Aranan numaralar menüsünde Seçen
tuþuna bastýðýnýzda, örneðin, aramanýn tarihini ve saatini görüntüleyebilir, 
listedeki telefon numarasýný düzenleyebilir veya silebilir, numarayý Rehber 
menüsüne kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri
Menü tuþuna basýp Arama kaydý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýn
seçim yapýn:

• Cevapsýz aramalar seçeneði, sizi arayan ve cevapsýz kalan son kiþilerin te
numaralarýný görmenize olanak verir (þebeke servisi).

• Gelen aramalar seçeneði sizi arayan ve cevapladýðýnýz son telefon numar
görüntülemek için kullanýlýr (þebeke servisi).

• Aranan numaralar seçeneði, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son tel
numaralarýný görüntülemek için kullanýlýr.

• Son arama listelerini sil seçeneði, son arama listelerini silmek için kullan
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Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý
Not: Hizmet saðlayan kuruluþunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturasý, 
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süre, þebeke özellikleri, hesabýn yuvarlanmasý, vergiler ve buna benzer sebe
baðlý olarak deðiþebilir.

Menü tuþuna basýp Arama kaydý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýn
seçim yapýn:

• Arama süresi. Gelen ve giden aramalarýnýzýn yaklaþýk sürelerini saat, dak
saniye olarak görmek için ilerleyin.

• GPRS veri sayacý. Son oturumda veya tüm GPRS baðlantýlarýnda gönderil
veya alýnan yaklaþýk veri miktarlarýný görmek ve sayaçlarý sýfýrlamak için 
kullanýlýr.

• GPRS baðlantýsý zaman sayacý. En son GPRS baðlantýsýnýn yaklaþýk süresin
toplam GPRS baðlantý süresini kontrol etmek için kullanýlýr.

Mesaj sayacý
Gönderdiðiniz ve aldýðýnýz metin, sohbet mesajý ve multimedya mesajý sayýs
görüntülemek için Menü tuþuna basýp sýrasýyla Arama kaydý, Mesaj sayacý v
Gönderilmiþ mesajlar veya Alýnmýþ mesajlar seçeneklerini belirleyin. Sayaçla
temizlemek için Sayaçlarý sýfýrla seçeneðini belirleyin.

Konumlama
Þebeke size bir konum bilgisi isteði gönderebilir. Þebekenin telefonunuza ai
konum bilgilerini yalnýzca sizin onaylamanýz koþuluyla göndermesini 
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saðlayabilirsiniz (þebeke servisi). Konum bilgisi iletimine abone olmak ve üzerinde 
anlaþmak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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• Konum bilgisi isteðini kabul etmek veya reddetmek için Kabul veya Redd
tuþuna basýn. Ýsteði cevapsýz býrakýrsanýz, telefon, þebeke operatörünüzle
servis saðlayýcýyla verdiðiniz karar doðrultusunda bunu otomatik olarak 
eder veya reddeder. Telefonda 1 cevapsýz konum isteði görüntülenir. Cev
býrakýlan konum bilgisi isteðini görüntülemek için Göster tuþuna basýn.

Son 10 gizlilik bildirimine ve isteðine ait bilgileri görüntülemek veya silmek 
Menü tuþuna basýn ve Arama kaydý, Konumlama, Konum kaydý ve Klasörü a
Tümünü sil seçeneklerini belirleyin.

■  Ayarlar

Tercihler
Çeþitli etkinlikler, ortamlar veya arayan gruplarý için önceden belirlenmiþ 
tercihlerle zil seslerini istediðiniz gibi uyarlayabilirsiniz.

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

• Seçili tercihi etkinleþtirmek için Etkinleþtir seçeneðini belirleyin.

• Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak þekilde ayarlamak 
Zamanlý seçeneðini ve bitiþ saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre s
erdiðinde, zamanlanmamýþ olan önceki tercih etkin hale gelir.
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• Tercihi uyarlamak için, Uyarla seçeneðini belirleyin. Ayný ayarlarý Zil sesi 
ayarlarý menüsünde de deðiþtirebilirsiniz. Bkz: Zil sesi ayarlarý, sayfa 91.
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Durumum ile geçerli durumunuzu deðiþtirebilirsiniz. Bu menü, Tercihe gö
senkronize et seçeneðini Açýk olarak ayarladýysanýz kullanýlabilir. Bkz: Du
göstergeli rehber - Durumum, sayfa 80.

Tercihe yeni bir isim vermek için Tercih ismi seçeneðini belirleyin. Genel 
tercihinin ismi deðiþtirilemez.

Temalar
Tema, telefonunuzun kiþiselleþtirilmesi için duvar kaðýdý, ekran koruyucu, re
düzeni ve zil sesi gibi birçok öðeyi içerir.

Menü tuþuna basýp, Ayarlar ve Temalar seçeneklerini belirleyin. Aþaðýdaki 
seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Galeri menüsündeki klasörler listesini açmak için Tema seç. Telefonunuz
tema ayarlamak için, Temalar klasörünü açýp bir tema seçin.

• Baþka temalar indirmek üzere indirme baðlantýlarýnýn listesini açmak için
siteleri. Bkz: Ýndirme, sayfa 141.

Zil sesi ayarlarý
Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Zil sesi ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Ayný 
ayarlarý Tercihler menüsünde bulabilirsiniz. Yaptýðýnýz ayarlar etkin tercihte
ayarlarý da deðiþtirir.
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Örneðin, telefonun gelen sesli aramalarý size bildirme þeklini ve gelen aramalar ile 
mesajlarý bildirecek zil sesini seçebilir, bas-konuþ bildirim seslerini ve ses 
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durumunu, zil sesi seviyesini ayarlayabilir ve telefonu yalnýzca belli bir araya
grubuna ait telefon numaralarý tarafýndan arandýðýnda çalacak þekilde 
ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran ayarlarý
Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Ana ekran ayarlarý seçeneklerini belirleyin. 
Aþaðýdaki ayarlarý deðiþtirebilirsiniz:

• Duvar kaðýdý, telefonunuzun ana ekranýna bekleme modunda arka plan 
görüntüsü eklemek için kullanýlýr. Duvar kaðýdýný seçmek, etkinleþtirmek 
devre dýþý býrakmak için Duvar kaðýdý seç, Açýk veya Kapalý seçeneðini beli
Klasördeki görüntüleri slayt grubu olarak kullanmak için Slayt grubunu s
seçeneðini ve Galeri menüsünden bir klasörü belirleyin.

Duvar kaðýdý için baþka görüntüler indirmek üzere Grafik siteleri seçeneð
belirleyin.

• Renk düzenleri, menünün arka plan rengi, sinyal ve batarya çubuðu renk
gibi ekran bileþenlerinin rengini deðiþtirmek için kullanýlýr.

• Operatör logosu, cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek v
gizleyecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Operatör logosunu 
kaydetmediyseniz Operatör logosu menüsü sönük görüntülenir.

Operatör logosunun olup olmadýðýný öðrenmek için þebeke operatörünüz
servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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• Menü görünümü, telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için 
kullanýlýr. Liste veya Tablo seçeneðini belirleyin.

yarlarý 

ðinde 

ini 

 ekran 

yucu 
da 
ini 

ran 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mini ekran ayarlarý 
Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Mini ekran ayarlarý seçeneðini belirleyin. Þu a
deðiþtirebilirsiniz:

• Duvar kaðýdý, telefonunuzun mini ekranýna bekleme modunda arka plan 
görüntüsü eklemek için kullanýlýr. Telefon ekran koruyucuyu etkinleþtirdi
duvar kaðýdý görüntülenmez.

Duvar kaðýdý için baþka görüntüler indirmek üzere Grafik siteleri seçeneð
belirleyin.

• Renk düzenleri, menünün arka plan rengi, sinyal ve batarya çubuklarý gibi
bileþenlerinin rengini deðiþtirmek için kullanýlýr.

• Mini ekran için ekran koruyucuyu etkinleþtirmek istiyorsanýz, Ekran koru
seçeneðini belirleyip, Açýk olarak ayarlayýn. Ekran koruyucunun, sonrasýn
mini ekranda etkinleþtirildiði süreyi ayarlamak için Zaman aþýmý seçeneð
belirleyin. Ekran koruyucu için bir grafik seçmek üzere Ekran koru. seçin 
seçeneðini belirleyip sýrasýyla Grafikler ve Ekran koru. klasörlerini açýn. Ek
koruyucu için baþka görüntüler indirmek üzere Grafik siteleri seçeneðini 
belirleyin.
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Saat ve tarih ayarlarý
Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Saat ve tarih ayarlarý seçeneðini belirleyin. Saat ve 
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tarih ayarlarýný yapmak ve bekleme modundayken ekranda tarih ve saat gös
gösterilmeyeceðini belirlemek için Saat ve Tarih seçeneklerini kullanýn. Tele
tarihi ve saati bulunduðunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelle
istiyorsanýz Tarihi/saati otomatik güncelle (þebeke servisi) seçeneðini kullan
Otomatik güncelleþtirme ayarladýðýnýz bazý alarmlarý geçersizleþtirebilir.

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

Kiþisel kýsayollar
Sað seçim tuþuna atanacak bir iþlev seçmek ve bazý iþlevler için ses komutla
eklemek üzere Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Kiþisel kýsayollar seçeneklerini
belirleyin.

• Sað seçim tuþuna bir iþlev ayarlamak için Sað seçim tuþu seçeneðini beli
Bir iþleve ilerleyin ve seçin.

• Ses komutlarý seçeneðini ve bir ses komutu klasörünü seçin. Ses komutu 
eklemek istediðiniz iþlevi seçip Ekle seçeneðini belirleyin. Belirli sayýda iþ
için ses komutlarý ekleyebilirsiniz.

Ses komutu eklemek için, bkz: Ses etiketlerini ekleme ve yönetme sayfa 8

Ses komutunu etkinleþtirmek için, bkz: Ses etiketi kullanarak arama yapý
sayfa 86.
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Arama sýrasýnda veya (E)GPRS baðlantýsýný kullanan bir uygulama veri alýr veya 
gönderirken, ses komutunu etkinleþtiremez veya ses komutu ekleyemezsiniz.
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Baðlantý

Kýzýlötesi
Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla giriþimine
vermeyin. Bu cihaz Sýnýf 1 lazer ürünüdür.

Telefonunuzu, kýzýlötesi baðlantý noktasý yoluyla veri gönderip alacak þekild
ayarlayabilirsiniz. Uyumlu telefon ile bilgisayar gibi bir veri cihazý arasýnda 
telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný kullanarak kartvizit gibi veriler 
gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kýzýlötesi baðlantýsý kullanmak için, baðlantý kurmak istediðiniz uyumlu ciha
uyumlu olmalýdýr.

Kýzýlötesi baðlantýyla veri gönderir veya alýrken, alýcý ve verici cihazlarýn kýzý
baðlantý noktalarýnýn karþýlýklý gelecek þekilde yerleþtirildiðinden ve cihazlar
arasýnda engel bulunmadýðýndan emin olun. Kýzýlötesi baðlantý için iki cihaz
arasýnda tercih edilen mesafe 1 metredir (3,28 feet).

Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný, kýzýlötesi kullanarak veri alacak
þekilde etkinleþtirmek için Menü tuþuna basýp sýrasýyla Ayarlar, Baðlantý ve 
Kýzýlötesi seçeneklerini belirleyin.

Kýzýlötesi baðlantýsýný devre dýþý býrakmak için, Menü tuþuna basýp sýrasýyla 
Ayarlar, Baðlantý ve Kýzýlötesi seçeneklerini belirleyin. Telefon ekranýnda Kýz
kapatýlsýn mý? metni görüntülendiðinde Evet tuþuna basýn.
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Kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn etkinleþtirilmesinden sonraki 2 dakika içinde veri 
aktarýmý baþlamazsa baðlantý iptal edilir ve yeniden baþlatýlmasý gerekir.
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GPRS
Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service) teknolojisi
telefonlarýna Ýnternet Protokolü (IP) tabanlý þebeke üzerinden veri alma ve 
gönderme olanaðý saðlayan bir þebeke servisidir. GPRS, Ýnternet gibi veri 
þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan bir veri taþýyýcýdýr.

Geliþtirilmiþ GPRS (EGPRS), GPRS veri iletim hýzlarýný yükseltmek için, bir tel
arabirim modülasyon tekniði olan global geliþim için geliþtirilmiþ veri hýzlar
(EDGE) kullanýr.

Telefonunuzun, (E)GPRS teknolojisini kullanan iþlevleri, mesajlaþma, sayfa ta
e-posta uygulamasý, uzaktan senkronizasyon, bas-konuþ, uygulama indirme
bilgisayar baðlantýsýdýr (örneðin, Ýnternet ve e-posta).

(E)GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için:

• (E)GPRS servisinin kullanýlabilirliði hakkýnda bilgi almak, (E)GPRS servisin
abone olmak, ayrýca veri aktarým hýzý ve fiyatlar konusunda bilgi edinme
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• (E)GPRS kullanan her uygulama için (E)GPRS ayarlarýný kaydedin.

GPRS'i veri taþýyýcý olarak seçtiðinizde, telefon GPRS yerine, þebekede 
kullanýlabiliyorsa EGPRS kullanýr. EGPRS ve GPRS arasýnda seçim yapamazsý
ancak bazý uygulamalar için GPRS veya GSM verisi seçeneðini (CSD -  Hýzlý V
Ýletimi) seçebilirsiniz.
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GPRS baðlantýsý
(E)GPRS baðlantýsý ayarlarýný tanýmlamak için, Menü tuþuna basýp sýrasýyla 
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Ayarlar, Baðlantý, GPRS ve GPRS baðlantýsý seçeneklerini belirleyin.

• Telefonunuzu, açýldýðýnda otomatik olarak (E)GPRS þebekesine kaydolaca
þekilde ayarlamak için Sürekli baðlantý seçeneðini belirleyin.

(E)GPRS’i kullanan bir uygulamayý baþlattýðýnýzda, telefonla þebeke arasý
baðlantý kurulur. Uygulamadan çýktýðýnýzda (E)GPRS baðlantýsý kesilir, an
telefon (E)GPRS þebekesine kayýtlý durumda kalýr.

(E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda telefonunuza bir arama veya metin mesajý g
ya da siz bir arama yaparsanýz, (E)GPRS baðlantýsý askýya alýnýr (bekletilir

GPRS ve (E)GPRS servisleri ayný göstergeyle gösterilir.

• Telefonu, (E)GPRS kullanan bir uygulama için gerekli olduðunda bir (E)GP
þebekesine kaydolmak ve (E)GPRS baðlantýsý kurmak üzere ayarlamak içi
Gerektiðinde seçeneðini belirleyin. Uygulamadan çýktýðýnýzda (E)GPRS 
baðlantýsý kesilecektir.

Telefon ayný anda üç (E)GPRS baðlantýsýný destekler. Örneðin, ayný anda hem
XHTML sayfalarýný tarayabilir, hem multimedya mesajlarý alabilir, hem de 
çevirmeli bilgisayar baðlantýsýný sürdürebilirsiniz.

GPRS modem ayarlarý
Telefonu, kýzýlötesi veya veri kablosu baðlantýsýyla uyumlu bir bilgisayara 
baðlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS baðlantýsý kurmak için modem olarak 
kullanabilirsiniz.
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(E)GPRS baðlantýsý ayarlarýný bilgisayardan tanýmlamak için Menü tuþuna basýp 
sýrasýyla Ayarlar, Baðlantý, GPRS ve GPRS modem ayarlarý seçeneðini belirleyin. 
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• Ýstediðiniz eriþim noktasýný etkinleþtirmek için Etkin eriþim noktasý seçen
belirleyin.

• Eriþim noktasý ayarlarýný deðiþtirmek için, Etkin eriþim noktasýný düzelt 
seçeneðini belirleyin. Eriþim noktasýnýn adýný öðrenmek için þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

(E)GPRS çevirmeli baðlantý servisi ayarlarýný (eriþim noktasý adý), Nokia Mod
Options yazýlýmýný kullanarak bilgisayardan da yapabilirsiniz. Ayarlarý hem 
bilgisayarda hem telefonda yaptýðýnýzda, bilgisayardaki ayarlar kullanýlýr.

Arama ayarlarý
Menü tuþuna basýp, Ayarlar ve Arama ayarlarý seçeneðini belirleyin. Aþaðýda
ayarlarý seçebilirsiniz:

• Arama aktarma (þebeke servisi), gelen aramalarý baþka bir numaraya, örn
telesekreterinize (þebeke servisi) aktarmak için kullanýlýr. Ayrýntýlý bilgi iç
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Herhangi bir tuþla cevap, Açýk olarak ayarlanmýþsa, gelen aramayý açma/
kapama tuþu, bas-konuþ tuþu, ,  ve  seçim tuþlarý dýþýndaki 
herhangi bir tuþa kýsa bir süre basarak cevaplayabilirsiniz.

• Kapak açýldýðýnda cevapla kapaðýn açýlmasýyla gelen aramanýn otomatik 
cevaplanýp cevaplanmayacaðýný seçmek için kullanýlýr.
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• Otomatik tekrar arama, telefonu, baþarýsýz bir arama giriþiminden sonra en çok 
10 deneme daha yapacak þekilde ayarlamak için kullanýlýr.
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• Hýzlý arama,  -  arasýndaki hýzlý arama tuþlarýna atanmýþ tele
numaralarýný, ilgili sayý tuþunu basýlý tutarak aramak için kullanýlýr.

• Arama bekletme servisi. Görüþmeniz sürerken yeni bir arama geldiðinde 
þebekenin size bildirmesini isteyebilirsiniz (þebeke servisi).

• Arama sonrasý özeti, telefonu her aramadan sonra yaklaþýk arama süresin
ücretini (þebeke servisi) özet olarak görüntüleyecek þekilde ayarlamak iç
kullanýlýr.

• Arayan kimliðimi gönder. Bu seçeneðini belirlediðinizde, telefon numara
aradýðýnýz kiþilere gösterilir (þebeke servisi). Þebeke belirler seçeneðini 
belirlediðinizde, servis saðlayýcýnýzla üzerinde anlaþtýðýnýz ayarlar kullan

• Yapýlan aramalar için telefon hattý (þebeke servisi), arama yaparken 1. ve
telefon hattýný seçmek için kullanýlýr. Bu özelliðin desteklenip 
desteklenmediðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Hat 2 seçeneðini belirlerseniz ve bu þebeke servisine abone deðilseniz ara
yapamazsýnýz. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hatt
baðýmsýz olarak cevaplandýrýlabilir.
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Telefon ayarlarý
Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Telefon ayarlarý seçeneðini belirleyin. Aþaðýdaki 
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ayarlarý seçebilirsiniz:

• Dil ayarlarý; ekran metinlerinde kullanýlacak dili ayarlamak için Telefon d
seçeneðini belirleyin. Otomatik seçeneði seçilirse, dil telefon tarafýndan 
karttaki bilgilere göre seçilir.

Metin yazma için baþka bir dil seçmek isterseniz Yazma dili seçeneðini 
belirleyin. Ayrýca, metin yazma dilini geçici olarak deðiþtirebilirsiniz. Bkz
Metin yazma, sayfa 39.

• Hafýza durumu seçeneði, boþ ve kullanýlan hafýza miktarýný görmek için 
kullanýlýr.

• Güvenlik tuþ kilidi seçeneðini belirlerseniz, tuþ kilidini açtýðýnýzda telefon
güvenlik kodu sorar.

Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de arana
Acil durum numarasýný girip  tuþuna basýn.

• Hücre bilgi ekraný telefonunuzu MCN - Mikro Hücresel Þebeke (Micro Ce
Network) teknolojisiyle (þebeke servisi) çalýþan þebekede kullandýðýnýzda
gösterecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr.

• Açýlýþ notu seçeneði telefonu açtýðýnýzda kýsa bir süre görüntülenecek kiþ
not yazmak ve kaydetmek için kullanýlýr.

• Operatör seçimi, telefonu bölgenizdeki hücresel þebekelerden birini otom
olarak seçecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr.
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Elle seçeneðini belirlerseniz, yurtiçi servis saðlayýcýnýzla dolaþým anlaþmasý 
olan bir þebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod seçilene veya telefona baþka bir 
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SIM kart yerleþtirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktýr.

• SIM hizmeti iþlemleri onayý, telefonunuz ve servis saðlayýcýnýz arasýnda 
gönderilen mesajlarý onaylamak için kullanýlýr.

Bu servislere eriþmek için kýsa mesaj göndermeniz veya telefonla araman
gerekebilir. Servis ücreti ödemeniz gerekebilir.

• Yardým metni. Telefonu, yardým metinlerini gösterecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Bkz: Menüyü kullanma, sayfa 43.

• Baþlama tonu. Telefonun her açýldýðýnda bir baþlama sinyali vermesini 
seçebilirsiniz.

Donaným ayarlarý
Donaným ayarlarý menüsü yalnýzca, telefonun uyumlu mobil donanýmlara, ö
ahizesiz kullaným birimine o anda baðlý veya daha önce baðlanmýþ olmasý 
durumunda görüntülenir.

Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Donaným ayarlarý seçeneðini belirleyin. Ýlgili 
donaným telefona baðlýysa, o donanýmýn menüsünü seçebilirsiniz. Donanýma
olarak, seçenek belirleyebilirsiniz (örneðin donanýmý baðladýðýnýzda otomat
olarak etkinleþtirilebilen bir tercih).

Metin telefonu kulanýyorsanýz, kulaklýklý mikrofon seti ve iþime cihazý ayarla
yerine metin telefonu ayarlarýný kullanmak için Metin telefonu, Metin telefo
kullan ve Evet seçeneðini belirleyin. Metin telefonunuz baudot ve CTM 
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gönderimini destekliyorsa, baudot seçeneðini belirleyin. Daima metin telefonuyla 
birlikte saðlanan orijinal kablolarý kullanýn.
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Yapýlandýrma ayarlarý
Telefonunuzu, belirli servislerin doðru çalýþmasý için gereken ayarlarla 
yapýlandýrabilirsiniz. Desteklenen servisler multimedya mesajlarý, sohbet me
senkronizasyon, e-posta uygulamasý, gerçek zamanlý veri aktarýmý, bas-konu
tarayýcýdýr. Bu ayarlarý size servis saðlayýcýnýz da gönderebilir. Bkz: Yapýland
ayarlarý servisi, sayfa 18.

Kullanýlabilirlik ve doðru yapýlandýrma ayarlarý hakkýnda bilgi edinmek için þ
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. 

Menü tuþuna basýn, Ayarlar ve Yapýlandýrma ayarlarý seçeneðini belirleyin. 
Aþaðýdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• Standart yapýlan-dýrma ayarlarý, telefonda kayýtlý servis saðlayýcýlarýn lis
görüntülemek için kullanýlýr. Bir servis saðlayýcýya ilerleyin ve bu servis 
saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýnýn desteklediði uygulamalarý görmek 
Bilgiler tuþuna basýn.

Servis saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýný standart ayarlar yapmak için,
Seçenek tuþuna basýn ve Standart yap seçeneðini belirleyin. Yapýlandýrm
ayarlarýný silmek için Sil seçeneðini belirleyin.

• Desteklenen uygulamalar için standart yapýlandýrma ayarlarýný etkinleþti
üzere Tüm uygu. stan-dart olarak etkinl..
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• Tercih edilen eriþim noktasý kayýtlý eriþim noktalarýnýn adlarýný içerir. Servis 
saðlayýcýnýn, veri taþýyýcýnýn ve GPRS eriþim noktasýnýn adýný veya GSM 
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çevirmeli baðlantý numarasýný görüntülemek için, bir eriþim noktasýna ile
Seçenek tuþuna basýn ve Bilgiler seçeneðini belirleyin.

• Çeþitli servisler için yeni kiþisel hesaplar eklemek ve bunlarý etkinleþtirme
silmek için Kiþisel yapýlan. ayarlarý.

Hiç eklemediyseniz, yeni kiþisel hesap eklemek için Yeni ekle tuþuna basý
halde Seçenek tuþuna basýn ve Yeni ekle seçeneðini belirleyin. Servis tür
seçin ve tüm gerekli parametreleri birer birer seçerek girin. Parametreler
servis türüne göre deðiþir.

Kiþisel bir hesabý silmek veya etkinleþtirmek için, o hesaba ilerleyin, Seçe
tuþuna basýn ve Sil veya Etkin kýl seçeneðini belirleyin.

Güvenlik ayarlarý
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, aramalarý sýnýrlandýran güvenl
özellikleri (arama engelleme, kapalý kullanýcý grubu ve sabit arama) kullanýmdayken d
aranabilir.

Güvenlik ayarlarýnda, giriþ kodlarý ve diðer güvenlik özellikleri için ayarlar bu

Menü tuþuna basýp Ayarlar ve Güvenlik ayarlarý seçeneðini belirleyin. Aþaðý
ayarlarý seçebilirsiniz:

• PIN kodunun sorulmasý. Telefonu, her açtýðýnýzda sizden PIN kodu isteyec
þekilde ayarlayabilirsiniz. Bazý SIM kartlar PIN kodunun sorulmasý iþlevin
kapatýlmasýna izin vermez.
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• Arama kýsýtlama servisi (þebeke servisi). Seçtiðiniz aramalarý kýsýtlama olanaðý 
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• Sabit arama. SIM kartýnýz destekliyorsa, giden aramalarýnýzý ve kýsa 
mesajlarýnýzý seçtiðiniz telefon numaralarýyla sýnýrlandýrabilirsiniz.

Sabit arama için Açýk ayarý seçildiðinde, (E)GPRS baðlantýsý üzerinden kýs
mesaj gönderme iþlemi dýþýnda (E)GPRS baðlantýsý kurulamaz. Bu durum
sabit arama listesine alýcýnýn telefon numarasý ve mesaj merkezi numara
eklenmelidir.

• Dahili kullanýcý grubu (þebeke servisi), arayabileceðiniz ve sizi arayabilen
grubunu belirler. Daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

• Güvenlik düzeyi. Güvenlik kodunu girin ve telefonu, takýlan her yeni SIM
güvenlik kodu isteyecek þekilde ayarlamak için Telefon seçeneðini belirle

SIM kart hafýzasý seçilmiþ durumdayken, kullanýmdaki hafýzayý deðiþtirm
istediðinizde veya bir hafýzadan diðerine bilgi kopyaladýðýnýzda (Rehberi
kopyalama, sayfa 84) telefonu sizden güvenlik kodu isteyecek þekilde 
ayarlamak için Hafýza seçeneðini belirleyin.

• Eriþim kodlarý, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kýsýtlama
þifresini deðiþtirmenizi saðlar.
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Fabrika ayarlarýný geri yükle
Menü ayarlarýndan bazýlarýný özgün deðerlerine sýfýrlamak için Menü tuþuna basýp 
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Ayarlar ve Fabrika ayarlarýný geri yükle seçeneðini belirleyin. Güvenlik kodun
girip, Tamam tuþuna basýn.

Rehber menüsünde kayýtlý olan isimler veya telefon numaralarý gibi, girmiþ v
indirmiþ olduðunuz veriler silinmez.

■ Galeri
Örneðin multimedya mesajlarýyla aldýðýnýz resimleri veya zil seslerini 
galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz.

Telefon aþaðýdaki dosya biçimlerini destekler:

• Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG

• Ses: Ölçeklenebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR
tek sesli (monophonic) zil sesleri

• Video klip: 3GP biçimi (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit tercih)

Telefon bu dosya biçimlerinin tüm çeþitlerini desteklemeyebilir.

Telefonunuz, satýn alýnan içeriði korumaya yönelik DRM - Dijital Haklar Yön
(Digital Rights Management) sistemini destekler. Örneðin zil sesi gibi bir içe
korunabilir ve kullaným sayýsý, belirli bir kullaným süresi gibi bazý kullanma 
kurallarýyla iliþkilendirilebilir. Kurallar, servis saðlayýcýsýna baðlý olarak içerik
birlikte veya ayrýca gönderilen içerik etkinleþtirme anahtarýnda tanýmlanmýþ
etkinleþtirme anahtarlarýný güncelleþtirebilirsiniz. Ýçerik ve etkinleþtirme an
ücrete tabi olabileceðinden bunlarý almadan önce teslim koþullarýný kontrol
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Telif hakký korumasý, bazý resimlerin, zil seslerinin ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, 
üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir.
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1. Menü tuþuna basýn ve Galeri seçeneðini belirleyin.

2. Ýstediðiniz klasöre ilerleyin ve içindeki dosyalarý görmek için Aç tuþuna v
klasör için bir seçenek belirlemek üzere Seçenek tuþuna basýn:

• Klasör ekle, Klasörü sil, Taþý, Klasöre ad ver, Ayrýntýlar, Görünüm türü v
Sýrala. Telefonun orijinal klasörlerini silemez, yeniden adlandýramaz v
taþýyamazsýnýz.

• Daha fazla resim ve ses indirmek için Ýndirilenler seçeneðini belirleyin

Çeþitli servislerin kullanýlabilirliði, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda b
almak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. 
Yalnýzca güvendiðiniz kaynaklardan içerik indirin.

• Hafýza durumu seçeneði telefon hafýzasýnýn kullaným durumunu 
görüntülemek için kullanýlýr.

• Etkinl. anah. listesi ile kullanýlabilir durumdaki tüm etkinleþtirme 
anahtarlarýný görüntüleyebilirsiniz. Örneðin, geçerlilik süresi dolmuþ o
etkinleþtirme anahtarlarýný silebilirsiniz.

3. Bir klasörü açtýðýnýzda, aradýðýnýz dosyaya ilerleyin.

Dosyayý görüntülemek için Aç tuþuna veya MMS kullanarak göndermek 
 tuþuna basýn. Telefon, 3GP biçimindeki video klipleri (H.263 taban 

ve MPEG-4 basit profil) oynatabilir ve MP3 ve AAC ses kliplerini çalabilir

Seçenek tuþuna basýp, listeden istediðiniz seçeneði belirleyin.
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Kamera
Entegre kamerayla fotoðraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kame
objektifi cep telefonunun kapaðýndadýr ve telefonun ana veya mini ekraný vi
iþlevi görür. Kamera ile JPEG biçiminde görüntüler oluþturabilir ve H.263 
(SubQCIF) biçiminde video klipler çekebilirsiniz.

Yeni bir fotoðraf çekmek için yeterli hafýza yoksa, eski fotoðraflarý veya gale
diðer dosyalarý silerek hafýzada yer açmanýz gerekir.

Fotoðraf çekme
1. Kamera vizörünü açmak için Menü tuþuna basýp Medya ve Kamera 

seçeneklerini belirleyin. 

Vizör seçeneklerini açmak için Seçenek tuþuna basýn; örneðin çalýþma m
deðiþtirmeyi, görüntüyü yaklaþtýrmayý ve galeriye veya kamera ayarlarýn
eriþmeyi seçebilirsiniz. Zamanlayýcýyý bir defada tek bir fotoðraf çekmek 
etkinleþtirebilir veya mini ekraný vizör olarak kullanmayý seçebilirsiniz.

2. Fotoðraf çekmek için, Çek tuþuna basýn. Fotoðraf, Galeri menüsünün 
Görüntüler klasörüne kaydeder.

3. Baþka bir fotoðraf çekmek için Geri tuþuna veya fotoðrafý göndermek  iç
Gönder tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýn ve seçenekler listesinden 
seçiminizi yapýn.
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Video klip kaydetme
1. Menü tuþuna basýp Medya ve Kamera seçeneklerini belirleyin. Seçenek tuþuna 
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basýn ve sýrasýyla Modu deðiþtir ve Video seçeneklerini belirleyin.

2. Video klip kaydetmeye baþlamak için, Çek tuþuna basýn. Kaydý duraklatm
için, Duraklat tuþuna basýn ve kayda devam etmek için, Devam tuþuna b

3. Kayýt iþlemini durdurmak için Dur tuþuna basýn. Cep telefonu, kaydý Gale
menüsünün Video klipler klasörüne kaydeder. 

Kaydý görmek için Oynat tuþuna basýn veya Seçenek tuþuna basarak, örn
kaydettiðiniz video klibi silmek, yeniden adlandýrmak, multimedya mesaj
olarak veya kýzýlötesi baðlantý kullanarak göndermek ya da galeriye eriþm
için uygun bir seçenek belirleyin.

Kamera ayarlarý
Menü tuþuna basýp Medya ve Kamera seçeneklerini belirleyin. Seçenek tuþ
basýp, once Ayarlar seçeneðini, ardýndan listeden bir seçeneði belirleyin. Sta
modu, görüntü kalitesini, video kliplerin uzunluðunu, kamera seslerini ve sta
baþlýðý ayarlayabilirsiniz.

Medya oynatýcý
Medya oynatýcý ile, örneðin farklý türde kaynaklardan ses, video ve animasyo
görüntü gibi dosyalarý görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Ayrýca
þebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlý olarak aktarýlan videolarýný 
görmenize de olanak verir (þebeke servisi).
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Menü tuþuna basýp Medya ve Medya oynatýcý seçeneklerini belirleyin. Galeri'yi aç, 
Yer imleri, Adrese git veya Medya siteleri seçeneðini belirleyin.
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Telefonu bir gerçek zamanlý aktarým servisi için ayarlama
Akýþ için gereken yapýlandýrma ayarlarýný þebeke operatörünüz veya servis 
saðlayýcýnýzdan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrm
ayarlarý servisi, sayfa 18.

Ayarlarý el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, sayfa 102.

Menü tuþuna basýp Medya, Medya oynatýcý ve Akýþ ayarlarý seçeneklerini 
belirleyin.

• Yapýlandýrma seçeneðini belirleyin. Yalnýzca gerçek zamanlý aktarýmý 
destekleyen yapýlandýrmalar görüntülenir. Gerçek zamanlý aktarým için b
servis saðlayýcý veya Standart veya Kiþisel yapýlandýrm. seçin. Gerçek zam
aktarým ayarlarýný yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýland
ayarlarý servisi, sayfa 18. Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: 
Yapýlandýrma ayarlarý, sayfa 102.

• Hesap seçeneðini belirleyin, ardýndan da etkin yapýlandýrma ayarlarýný iç
bir gerçek zamanlý aktarým servisi hesabýný seçin.

Ses kaydedici
Bir konuþmayý, sesi veya etkin bir aramayý 3 dakika süreyle kaydedebilirsiniz
Yaptýðýnýz bir kaydý zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz.

Bir veri aramasý veya GPRS baðlantýsý etkin durumdayken kaydedici kullanýlamaz.
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Kaydetme
1. Menü tuþuna basýp, Medya ve Ses kaydedici seçeneklerini belirleyin.
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2. Kayýt iþlemini baþlatmak için, Çek seçeneðini belirleyin. Bir görüþmeyi 
kaydetmeye baþlamak için, Seçenek tuþuna basýp, Çek seçeneðini belirle
Telefon görüþmesini kaydederken, telefonu kulaðýnýza normal mesafede 
Görüþmenin tüm taraflarý yaklaþýk 5 saniyede bir zayýf bir bip sesi duyar.

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

Yapýlan kayýtlarýn listesini açmak için Kayýt listesi seçeneðini belirleyin. 
Kayýtlar klasörünü ve dinlemek istediðiniz kaydý açýn.

En son kaydý dinlemek için Son kaydý çal seçeneðini belirleyin.

En son kaydý multimedya mesajýyla veya kýzýlötesi yoluyla göndermek içi
kaydý gönder seçeneðini belirleyin.

■ Bas-konuþ
Hücresel þebeke üzerinden çalýþan bas-konuþ servisi (BK), GSM/GPRS 
hücresel þebekesinden (þebeke servisi) kullanýlabilen iki yönlü bir radyo 
servisidir. Bas-konuþ servisi, BK tuþuna basýlmasýyla baðlantý saðlanabilen 
doðrudan ses iletiþimine olanak tanýr.

Bas-konuþ servisini, uyumlu cihaza sahip bir kiþiyle veya bir grup insanla 
görüþmek için kullanabilirsiniz. Arama baðlantýnýz kurulduðunda, aradýðýnýz
kiþinin veya grubun telefonu cevaplamasý gerekmez. GPRS sayaçlarýnýn yaný
telefon Arama kaydý menüsünde son arama listelerine yalnýzca bire bir aram
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kaydeder. Alýcýlarýn aramayý duyup duymadýklarýna yönelik baþka hiçbir onay 
bulunmadýðýndan, katýlýmcýlarýn uygun olan her durumda tüm iletiþim alýmlarýný 
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onaylamasý gerekir.

Servisin kullanýlabilirliði ve fiyatlarý hakkýnda bilgi almak ve servise abone o
için, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Dolaþým serv
normal aramalara göre daha sýnýrlý olabilir.

Bas-konuþ servisini kullanmadan önce gerekli bas-konuþ servisi ayarlarýný 
tanýmlamanýz gerekir.

Bas-konuþ servisine baðlýyken, telefondaki diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. 
Hücresel þebeke üzerinden çalýþan bas-konuþ servisi normal ses iletiþimiyle 
baðlantýlý deðildir ve bu nedenle, normal sesli aramalarda kullanýlabilen serv
birçoðu (örneðin, telesekreter) hücresel þebeke üzerinden çalýþan bas-konuþ
iletiþimlerinde kullanýlmaz.

Bas-konuþ menüsünü açma
Menü tuþuna basýn ve Basarak konþ. seçeneðini belirleyin.

• Bas-konuþ servisine baðlanmak veya servis baðlantýsýný kesmek için BK'y
veya BK'yi kapat seçeneðini belirleyin.

• Alýnan geri arama isteklerini görüntülemek için Geri ara. gelen ku. seçene
belirleyin.

• Bas-konuþ gruplarýnýn listesini görüntülemek için Grup listesi seçeneðini
belirleyin.
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• Bas-konuþ adresi eklediðiniz kartvizitlerin listesini görüntülemek için Rehber 
listesi seçeneðini belirleyin.
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• Telefona yeni bir bas-konuþ grubu eklemek için Grup ekle seçeneðini beli

• Kullanýlacak bas-konuþ ayarlarýný yapmak için BK ayarlarý seçeneðini bel

• Bas-konuþ baðlantýsý için gerekli ayarlarý yapmak üzere Yapýlandýrma ay
seçeneðini belirleyin.

• Tarayýcýyý açmak ve servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan bas-konuþ þebek
portalýna baðlanmak için Servisler seçeneðini belirleyin.

Bas-konuþ servisine baðlanma ve servis baðlantýsýný kesme
Bas-konuþ servisine baðlanmak için, Menü tuþuna basýp, Basarak konþ. ve B
seçeneklerini belirleyin. , bas-konuþ baðlantýsýný gösterir. , servisin geç
olarak kullanýlamadýðýný gösterir. Telefon, bas-konuþ servisi baðlantýsý kesile
kadar otomatik olarak yeniden servise baðlanmayý dener. Telefona gruplar 
eklediyseniz, etkin (Standart veya Dinlenen) gruplara otomatik olarak katýlýr
ve standart grubun adý bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuþ servisi baðlantýsýný kesmek için BK'yi kapat seçeneðini belirleyin.

Geri arama istekleri
Bire bir arama yapmýþ ve yanýt alamamýþsanýz, söz konusu kiþinin sizi geri 
aramasýný saðlayacak bir istek gönderebilirsiniz.
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Biri size bir geri arama isteði gönderdiðinde, bekleme modunda Geri arama isteði 
alýndý mesajý görüntülenir. Rehber listenizde bulunmayan birinden geri arama 
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isteði aldýðýnýzda, kiþinin adýný rehberinize kaydedebilirsiniz.

Bir geri arama isteði gönderme
• Geri arama isteðini Basarak konuþma menüsündeki rehber listesinden 

göndermek için Rehber listesi seçeneðini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip
Seçenek tuþuna basýn ve Geri ara. is. gönder seçeneðini belirleyin.

• Rehber menüsünden bir geri arama isteði göndermek üzere, bekleme mo
aþaðý kaydýrma tuþuna basýn ve istediðiniz kartvizite ilerleyin. Bilgiler tu
basýn, bas-konuþ adresine ilerleyin, Seçenek tuþuna basýn ve Geri ara. is.
gönder seçeneðini belirleyin.

• Basarak konuþma menüsündeki grup listesinden bir geri arama isteði 
göndermek için Grup listesi, seçeneðini belirleyin ve istediðiniz gruba ile
Seçenek tuþuna basýn, Etkin üyeler seçeneðini belirleyin, istediðiniz kart
ilerleyin, Seçenek tuþuna basýn ve Geri ara. is. gönder seçeneðini belirley

• Geri arama isteðini Basarak konuþma menüsündeki geri arama isteði 
listesinden göndermek için Geri ara. gelen ku. seçeneðini belirleyin. Bir 
kartvizite ilerleyip, Seçenek tuþuna basýn ve Geri ara. is. gönder seçeneði
belirleyin.

Bir geri arama isteðini yanýtlama
1. Geri ara. gelen ku. klasörünü açmak için Göster tuþuna basýn. Size geri ar

isteði göndermiþ olan kiþilerin takma adlarýnýn listesi görüntülenir.

2. Bire bir arama yapmak için BK tuþuna basýn.
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3. Arama isteðini gönderene geri göndermek için, Seçenek tuþuna basýn ve Geri 
ara. is. gönder seçeneðini belirleyin.
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Ýsteði silmek için Sil tuþuna basýn.

Geri arama isteði göndereni kaydetme
1. Geri ara. gelen ku. klasörünü açmak için Göster tuþuna basýn. Size geri ar

isteði göndermiþ olan kiþilerin takma adlarýnýn listesi görüntülenir.

2. Gönderenin bas-konuþ adresini görüntülemek için Seçenek tuþuna basýn
adresini göster seçeneðini belirleyin.

Yeni kartviziti kaydetmek veya bir kartvizite bas-konuþ adresi eklemek iç
Seçenek tuþuna basýp, Farklý kaydet veya Kartvizite ekle seçeneðini belir

Bas-konuþ aramasý yapma ve alma
Telefonu, bas-konuþ iletiþiminde hoparlörü veya kulaklýðý kullanacak þekilde
ayarlayýn. Kulaklýk seçildiðinde, telefonu normal þekilde kulaðýnýza dayayara
kullanabilirsiniz.

Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden 
kulaðýnýza yakýn tutmayýn.

Bas-konuþ servisine baðlanýnca, grup aramasý ve bire bir arama yapabilir ve
alabilirsiniz. Bire bir aramalar, bir grup yerine yalnýzca tek kiþiye yaptýðýnýz 
aramalardýr.

Grup aramasý yapma
Standart grubu aramak için BK tuþuna basýn. Eriþimin saðlandýðýný belirten 
duyulur ve telefonda takma adýnýz ve grup adýnýz görüntülenir.
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Standart olmayan bir grubu aramak için bas-konuþ menüsündeki Grup listesi 
seçeneðini belirleyin, istediðiniz gruba ilerleyin ve BK tuþuna basýn.
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Konuþtuðunuz tüm süre boyunca BK tuþunu basýlý tutun ve ekraný görebilme
telefonu önünüzde bulundurun.  Konuþma bittiðinde BK tuþunu serbest býra
Konuþma, "ilk gelen, ilk servise alýnýr" temeline göre yapýlýr. Biri konuþmayý 
bitirdiðinde, BK tuþuna ilk basan kiþi bir sonraki konuþmacý olur.

Bire bir arama yapma
• Servis saðlayýcýdan alýnan bas-konuþ adresine eklediðiniz kartvizitler list

bir kiþiye bir bir arama baþlatmak için Rehber listesi seçeneðini belirleyin
Kartvizite ilerleyip, BK tuþuna basýn.

Ayrýca, kartviziti Rehber listesinden de seçebilirsiniz.

• Bas-konuþ gruplarý listesinden bir bir arama baþlatmak için Grup listesi 
seçeneðini belirleyin ve istediðiniz gruba ilerleyin. Seçenek tuþuna basýn
üyeler seçeneðini belirleyin, istediðiniz kartvizite ilerleyin ve BK tuþuna b

• Aldýðýnýz geri arama istekleri listesinden bire bir arama baþlatmak için Ge
gelen ku. seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz takma ada ilerleyip, BK tuþuna

Grup aramasý veya bire bir arama alma
Gelen grup aramasý ve bire bir arama kýsa bir sinyal sesiyle bildirilir. Bir grup
aramasý alýnýrken, grup adý ve arayanýn takma adý görüntülenir. Bilgilerini R
menüsüne kaydettiðiniz bir kiþiden bir bir arama alýrken, kaydedilen ad kiml
tanýnmasý durumunda görüntülenir; aksi durumda, yalnýzca arayanýn takma
görüntülenir.
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Telefonu size öncelikle bir bir aramalarý bildirecek þekilde ayarlamýþsanýz, gelen 
bire bir aramayý kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
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Baþka bir grup üyesi konuþtuðu sýrada, gruba yanýt vermeye çalýþýrken BK tu
basarsanýz bir bekletme sesi duyulur ve BK tuþuna bastýðýnýz süre boyunca 
Kuyrukta mesajý görüntülenir.  BK tuþunu basýlý tutun ve önce diðer kiþinin 
konuþmasýný bitirmesini bekleyin, ardýndan konuþmaya baþlayýn.

Bire bir kartvizit ekleme
Sýk sýk bire bir arama yaptýðýnýz kiþilerin adlarýný kaydedebilirsiniz.

• Rehber menüsündeki bir ada bas-konuþ adresi eklemek için:

Bekleme modunda aþaðý kaydýrma tuþuna basýn, istediðiniz kartvizite ile
ve Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp Bilgi ekle ve BK adresi 
seçeneklerini belirleyin.

• Bas-konuþ rehber listesine bir kartvizit eklemek için:

Bas-konuþ kartvizitini eklemek için bas-konuþ menüsünü açýp, Rehber lis
seçeneðini belirleyin. Seçenek tuþuna basýp Kartvizit ekle seçeneðini bel

• Grup listesinden bir kartvizit eklemek için:

Bas-konuþ servisine baðlýyken Grup listesi seçeneðini belirleyin, istediðin
gruba ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. Etkin üyeler seçeneðini belirley
kartvizit bilgilerini kaydetmek istediðiniz grup üyesine ilerleyin ve Seçen
tuþuna basýn. Yeni kartvizit eklemek için Farklý kaydet seçeneðini, Rehbe
menüsündeki bir isme bas-konuþ adresi eklemek içinse Kartvizite ekle 
seçeneðini belirleyin.
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Grup oluþturma ve ayarlama
Bir grubu aradýðýnýzda, gruba baðlý olan tüm üyeler aramayý ayný anda duyabilir.
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Gruptaki her üye, arayan kimliði olarak gösterilen bir takma adla tanýmlanýr
üyeleri her grupta kendileri için bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanýcý grup oturumuna ilk kez kat
grup URL'sini þebekeye kaydeder.

Üç tür bas-konuþ grubu vardýr:

• Saðlanmýþ gruplar, yalnýzca servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan seçili 
katýlýmcýlarýn gruplara katýlmasýna izin veren kapalý gruplardýr.

• Özel gruplar, kullanýcýlarýn oluþturabileceði gruplardýr. Kendi grubunuzu
oluþturabilir ve gruba katýlacak üyeleri davet edebilirsiniz.

• Özel öncelikli gruplar, saðlanmýþ gruptaki üyelerden oluþturabileceðiniz 
gruplardýr. Örneðin, bir iþletmede kapalý grubun yaný sýra belirli iþletme 
iþlevlerine yönelik olarak oluþturulan ayrý gruplar da olabilir.

Grup ekleme
1. Menü tuþuna basýp Basarak konþ., Grup ekle ve Yol gösterimli seçenekler

belirleyin.

2. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için Açýk grup veya Güvenli grup 
seçeneðini belirleyin.

Güvenli grup seçeneðini belirlerseniz, telefon, grup adresinde otomatik o
üyelerin gruba katýlma davetini aldýðýnda görüntüleyemeyecekleri karma
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bölüm oluþturur. Diðer üyeleri gruba katýlmak üzere yalnýzca güvenli grubu 
oluþturan kiþi davet edebilir.
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3. Grubun ismini girin ve Tamam tuþuna basýn.

4. Grubun durumunu seçin: Standart, Dinlenen veya Kapalý. Telefon, grubu
kaydedildiðini ve durumunu gösterir. Standart ve Dinlenen, etkin gruplar
grup aramasý yapmak için BK tuþuna bastýðýnýzda, baþka herhangi bir gru
veya kartvizite ilerlememiþ olmanýz durumunda, standart grup aranýr. 

5. Gruba bir davet göndermek için, telefon daveti göndermenizi istediðinde
tuþuna basýn. Daveti, kýsa mesajla veya kýzýlötesiyle gönderebilirsiniz.

Açýk gruplara davet ettiðiniz üyeler gruba katýlmak üzere baþka üyeleri d
davet edebilir.

Davet alma
1. Gruba katýlmak üzere bir kýsa mesaj daveti aldýðýnýzda, Grup daveti alýnd

mesajý görüntülenir.

2. Daveti gönderen kiþinin takma adýný ve grubun güvenli grup olmamasý 
durumunda grup adresini görüntülemek için Göster tuþuna basýn.

3. Grubu telefonunuza eklemek için Kaydet tuþuna basýn ve grubun durum
ayarlamak için Standart, Dinlenen veya Kapalý seçeneðini belirleyin.

Daveti reddetmek için Çýk ve Evet tuþlarýna basýn veya Göster, Sil ve Evet 
tuþlarýna basýn.

Bas-konuþ ayarlarý
Ýki tür bas-konuþ ayarý vardýr: kullaným için ve servise baðlantý için ayarlar.
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Servise baðlanmak için ayarlarý þebeke operatörünüzden veya servis 
saðlayýcýnýzdan yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz; bkz: Yapýlandýrma 
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ayarlarý servisi, sayfa 18. Ayarlarý el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarla
sayfa 102.

Servise baðlanma ayarlarýna eriþmek için, Menü tuþuna basýp Basarak konþ.
Yapýlandýrma ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Aþaðýdaki seçenekleri 
belirleyebilirsiniz:

• Yapýlandýrma. Yalnýzca bas-konuþ servisini destekleyen yapýlandýrmalar 
gösterilir. Bas-konuþ servisi için bir servis saðlayýcý seçin veya Standart v
Kiþisel yapýlandýrm. seçeneðini belirleyin. Bas-konuþ ayarlarýný yapýlandý
mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi, sayfa 18. 
Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, say

• Hesap seçeneðini, ardýndan da etkin yapýlandýrma ayarlarýný içeren bir 
bas-konuþ servisi hesabýný belirleyin.

• Aþaðýdakileri birer birer seçerek ayarlayýn: BK kullanýcý ismi, Standart tak
isim, BK þifresi, Etki alaný ve Sunucu adresi .

Kullanýlacak bas-konuþ ayarlarýna eriþmek için, Menü tuþuna basýp Basarak
ve BK ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Aþaðýdaki seçenekleri belirleyebilirsin

• 1'e 1 konuþma ve Açýk, telefonu, gelen bir bir aramalarýn alýmýna izin ver
þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Kapalý seçeneðini belirlerseniz, bir bir ar
yapabilir ancak alamazsýnýz. Servis saðlayýcý bu ayarlarý geçersiz kýlan bir
servisler sunabilir.

1'e 1 konuþma ve Bildir, telefonu, gelen bire bir aramalarý ilk olarak size z
sesiyle bildirecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr.
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• Dinlenen gruplar ve Açýk, dinlenen gruplarý etkinleþtirmek için kullanýlýr.

• Açýlýþta BK durumu ve Evet, telefonu, açýldýðýnda otomatik olarak bas-konuþ 
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servisine baðlanacak þekilde ayarlamak için kullanýlýr.

• BK adresimi gönder ve Hayýr, bas-konuþ adresinizi grup aramalarýndan v
bir aramalardan gizlemek için kullanýlýr.

■ Ajanda

Çalar saat
Batarya yeterince doluysa, telefonun kapaðý, hatta açma/kapama düðmesi 
kapalýyken bile çalar saat çalýþmaya devam eder.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Çalar saat seçeneðini belirleyin.

• Alarm saati seçeneðini belirleyin ve alarm saati ayarlý deðilse, alarm saat
girin ve Tamam tuþuna basýn. Aksi halde, alarm saatini deðiþtirmek için A
seçeneðini belirleyin.

• Alarmý tekrarla ve Tekrar günleri seçeneklerini belirleyin. Alarmýn 
tekrarlanmasýný istediðiniz günleri iþaretleyin ve Bitti tuþuna basýn.

• Bir alarm sesi belirlemek için Alarm zil sesi seçeneðini belirleyin.

Alarm saati geldiðinde
Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon kendi kendine açýlýr ve alarm z
çalmaya baþlar. Dur tuþuna basarsanýz, cihazý aramalar için etkinleþtirmek isteyip 
istemediðiniz sorulur. Telefonu kapatmak için Hayýr, açmak için Evet tuþuna basýn. Ka
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telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda Evet tuþuna 
basmayýn.
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Ayarlanan alarm saati geldiðinde telefonunuz açýk durumdaysa, bir uyarý se
çalar, Saat çalýyor! yazýsý yanýp söner ve günün saati gösterilir. Alarmý kapat
için Dur tuþuna basýn. Alarmý 10 dakika süreyle durdurmak için Ertele tuþun
Dur dýþýnda herhangi bir tuþa basýn.

Telefonun kapaðý kapalýyken, çalar saati erteleme moduna getirmek için ses
seviyesi tuþlarýndan herhangi birine basýn.

Takvim
Randevularý, toplantýlarý, doðum günlerini, yýldönümlerini ve diðer etkinlikle
izleyebilir ve anýmsatýcý olarak bir takvim alarmý ayarý yapabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Takvim seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz güne
ilerleyin. Günün tarihi çerçeve içinde görüntülenir. Bir günün notlar içermes
durumunda söz konusu gün kalýn olarak görüntülenir.

• Göster tuþuna basarsanýz, mesajý görebilirsiniz.

• Tek bir notu görüntülemek için, notun üzerine gidip Göster tuþuna ba
Not ekraný, seçili notun ayrýntýlarýný görüntülemenizi saðlar. Not içind
ilerleyebilirsiniz. Not için alarmý ayarladýðýnýzda  göstergesi görünt

• Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, örneðin not yazma, kýzýlötesi baðlantý 
kullanarak veya doðrudan uyumlu bir telefonun takvimine not gönder
da notu metin veya multimedya mesajý olarak gönderme seçeneklerin
ulaþýrsýnýz.
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Örneðin tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanýn ilk gününü 
ayarlamanýzý saðlayan Ayarlar seçeneði. Otomatik sil seçeneðinde, telefonu 
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belirli bir sürenin ardýndan eski notlarý otomatik olarak silecek þekilde
ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doðum günü notlarý gibi yinelene
notlar silinmez.

• Seçenek tuþuna basýp Hafta görünümü seçeneðini belirlediðinizde bütü
haftayý görebilirsiniz. Ayrýca, not yazma, yapýlacaklar listesine ulaþma, 
takvimdeki tüm notlarý silme veya ayarlarý belirleme gibi seçenekler de v

Not alarmý
Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu 
görüntülendiðinde  tuþuna basarak görüntülenen numarayý arayabilirs

• Alarmý durdurup nota bakmak için, Göster tuþuna basýn. Ertele tuþuna 
basarsanýz telefon bekleme moduna döner.

• Nota bakmadan alarmý durdurmak için, Çýk tuþuna basýn.

Telefonun kapaðý kapalýyken, not alarmýný susturmak için ses seviyesi tuþlar
herhangi birine basýn.

Yapýlacaklar
Bir göreve not ekleyebilirsiniz; bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin
görevi tamamladýðýnýzda yapýldý olarak iþaretleyin. Notlarýnýzý öncelik sýrasý
veya tarihe göre sýralayabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Yapýlacaklar seçeneðini seçin.
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Not listesi boþken yeni bir not eklemek için Not ekle tuþuna basýn veya 
kaydedilmiþ notlarýnýz varsa Seçenek tuþuna basýp Ekle seçeneðini belirleyin. Notu 
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girin ve Kaydet tuþuna basýn. Notun öncelik derecesini seçin. Telefon, not iç
tarihi otomatik olarak alarmsýz olarak ayarlar. Son tarihi deðiþtirmek için no
görüntüleyin ve son tarih seçeneðini belirleyin.

Notlar
Notlar yazýp bunlarý kýzýlötesi, kýsa mesaj, multimedya mesajlarý yoluyla uyu
cihazlara gönderebilirsiniz.

Notlar uygulamasýna eriþmek için,Menü tuþuna basýp Ajanda ve Notlar seçe
belirleyin.  Notlar listesi boþsa bir not eklemek için Not ekle tuþuna basýn. A
halde, Seçenek tuþuna basýn ve Not yaz seçeneðini belirleyin. Notu girin ve 
Kaydet tuþuna basýn.

• Bir notu görüntülemek için, üzerine gidip Göster tuþuna basýn.

Notta deðiþiklik yapmak için Düzelt tuþuna basýn. Bir notu düzeltirken 
Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, örneðin nota tarih ve saat eklemeyi 
seçebilirsiniz. Yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmeden metin düzenleyicide
çýkmak için Kapat seçeneðini belirleyin.

• Seçenek tuþuna basarak örneðin notu kýzýlötesi baðlantý kullanarak  uyu
bir cihaza göndermeyi ya da metin veya multimedya mesajý olarak iletme
seçebilirsiniz. Notunuz mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, tel
nottan gereken sayýda karakteri silmenizi ister.
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Senkronizasyon
Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir Ýnternet sunucusuna 
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(þebeke servisi) veya uyumlu bir PC’ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzak
Ýnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan 
baþlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzak sunucuya senkronize et
þebeke servisidir. Telefonunuzun rehberinde ve takvimde kayýtlý olan verileri u
bilgisayardaki verilerle senkronize etmek üzere senkronizasyonu bilgisayarda
baþlatabilirsiniz. SIM kartýnýzdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sýrasýnda gelen bir aramayý cevaplamak, senkronizasyon iþle
sona erdirir ve iþlemi yeniden baþlatmanýz gerekir.

Telefonunuzdan senkronize etme
Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aþaðýdakileri gerçekleþtirmeniz
gerekebilir:

• Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliðin ve senkronizasyo
servisi ayarlarýnýn desteklenip desteklenmediðini öðrenmek için þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

• Þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan senkronizasyon aya
almak için bkz: Senkronizasyon ayarlarý sayfa 125.

Senkronizasyonu telefondan baþlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný seçin. Bkz: 
Senkronizasyon ayarlarý, sayfa 125.
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2. Menü tuþuna basýp Ajanda, Senkronizasyon, Sunucu ile senkronizasyon ve 
Senkronize edilecek veriler seçeneklerini belirleyin. Senkronize edilecek verileri 
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iþaretleyin.

3. Menü tuþuna basýp Ajanda, Senkronizasyon, Sunucu ile senkronizasyon 
Senkronize et seçeneklerini belirleyin. Etkin grubun iþaretlenen verileri, o
alýndýktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanýn dolu olmasý durumunda, ilk kez senkronize etm
iþlemi yapmak veya kesintiye uðramýþ bir senkronizasyondan sonra iþlem
devam etmek 30 dakikaya kadar zaman alabilir.

Senkronizasyon ayarlarý
Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný þebeke operatörünüz v
servis saðlayýcýnýzdan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Tüm 
yapýlandýrma ayarlarýný yönetmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, sayfa 102

1. Menü tuþuna basýp Ajanda ve Senkronizasyon seçeneklerini belirleyin.

2. Sunucu ile senkronizasyon ve Senk ayarlarý seçeneklerini belirleyin.

• Yapýlandýrma seçeneðini belirleyin. Yalnýzca senkronizasyonu destekl
yapýlandýrmalar görüntülenir. Senkronizasyon için bir servis saðlayýcý
Standart veya Kiþisel yapýlandýrm. seçin. Senkronizasyon ayarlarýný 
yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý se
sayfa 18. Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma
ayarlarý, sayfa 102.

Hesap seçeneðini belirleyin, ardýndan da etkin yapýlandýrma ayarlarýn
içeren bir senkronizasyon servisi hesabýný seçin.
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3. Sunucu uyarýlý senkronizasyon ayarlarý için PC senkronizasyon ayarlarý 
seçeneðini belirleyin. Kullanýcý adý ve Þifre ayarlamayý seçin.
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Telefonunuzdaki ve bilgisayarýnýzdaki kullanýcý adý ve þifre ayný olmalýdýr

Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme
Rehberi ve takvimi bilgisayardan senkronize etmek için kýzýlötesi baðlantý ve
veri kablosu kullanýn. Ayrýca, telefonunuzun PC Suite yazýlýmý bilgisayarda d
yüklü olmalýdýr; bkz: PC ile Baðlantý, sayfa 148. PC Suite yazýlýmýný kullanara
bilgisayardan senkronizasyonu baþlatýn.

M-cüzdan
M-cüzdan klasörüne kredi kartý numaralarý, kullanýcý adlarý veya þifreleri gib
kiþisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Çevrimiçi alýþveriþ yaparken verileri kol
alabilir ve otomatik olarak veri alanlarýný doldurabilirsiniz.

M-cüzdana kaydedilen veriler, M-cüzdana ilk olarak eriþtiðinizde 
tanýmlayabileceðiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. M-cüzdan kodu oluþtu
seçeneðinde kodu girip Tamam tuþuna basýn. M-cüzdan kodunu doðrula: al
kodu tekrar girip Tamam tuþuna basýn.

M-cüzdan kodunu ve tüm içeriðini silmek için bekleme modunda *#7370925
(harflerle *# res wallet #) yazýn. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir.

M-cüzdana içerik eklemek veya düzeltmek için M-cüzdan menüsüne girin. M
cüzdan içeriðini bir mobil serviste kullanmak için, tarayýcýdan M-cüzdana g
bkz: Web sayfa 135.
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M-cüzdan menüsüne eriþme
M-cüzdan menüsüne girmek için Menü tuþuna basýn, Ajanda ve M-cüzdan 
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seçeneðini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip Tamam tuþuna basýn. Aþað
seçenekleri belirleyebilirsiniz:

• M-cüzdan profil.; farklý servisler için kart bileþimleri oluþturmak için kull
Servis birçok veri öðesini doldurmanýzý istediðinde, uygun M-cüzdan terc
seçebilirsiniz.

• Kartlar; kiþisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanýlýr.

• Biletler; satýn aldýðýnýz e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanýlý
Biletleri görüntülemek için, Seçenek tuþuna basýp, Göster seçeneðini 
belirleyin.

• Makbuzlar; alýþveriþ makbuzlarýný kaydetmek için kullanýlýr.

• Kiþisel notlar; M-cüzdan PIN koduyla korunmasýný istediðiniz kiþisel 
bilgilerinizi kaydetmek için kullanýlýr.

• Ayarlar; M-cüzdan kodunu deðiþtirmek ve RFID - Radyo Frekansý Kimliði 
Frequency Identification) kodunu ayarlamak için kullanýlýr.

Kart bilgilerini kaydetme
1. M-cüzdana girin ve Kartlar seçeneðini ve bilgilerini kaydetmek istediðin

türünü belirleyin.

2. Hiçbir kart eklenmemiþse Yeni ekle tuþuna basýn. Eklenmiþ profiller vars
Seçenek tuþuna basýp Yeni ekle seçeneðini belirleyin. Bütün alanlara ger
bilgileri girin.
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Servis saðlayýcýnýz þebeke mesajý (OTA) servislerini destekliyorsa, kart bilgilerini 
telefonunuza alabilirsiniz. Bildirim size kartýn ait olduðu kategoriyi bildirir. Alýnan 
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kartý kaydedin veya silin. Kartý görüntüleyebilir ve yeniden adlandýrabilirsini
ancak üzerinde deðiþiklik yapamazsýnýz. Kart bilgilerinin þebeke mesajý olara
alýnýp alýnamayacaðý bilgisi için kartý veren þirkete veya servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

Kiþisel notlar
Hesap numaralarýný, kodlarý veya notlarý kaydetmek için kiþisel notlar 
ekleyebilirsiniz.

M-cüzdana girip Kiþisel notlar seçeneðini belirleyin.

• Hiç not eklenmediyse kiþisel bir not oluþturmak için Yeni ekle tuþuna ba
aksi halde Seçenek tuþuna basýn ve Yeni ekle seçeneðini belirleyin.

• Bir notu görüntülemek için, istediðiniz nota ilerleyip Göster tuþuna basýn

• Görüntülenen notu düzeltmek için, Seçenek tuþuna basýp Düzelt seçene
belirleyin.

Bir notu görüntülerken Seçenek tuþuna basýn. Notu silmek için Sil, notu kýsa
mesaj olarak kopyalamak için Metin gönder ve hatýrlatma notu olarak takvim
kopyalamak için Takvim'e kopyala seçeneklerini belirleyin. Ayrýntýyý kullan 
seçeneði nottaki sayýlarý, e-posta adreslerini ve web adreslerini ayýklamak iç
kullanýlýr. 
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M-cüzdan profili oluþturma
Kiþisel kart bilgilerinizi kaydettiðinizde, bunlarý bir M-cüzdan profilinde 

rini 

 

 

ek için 
 için 

 
rekök 
eya 
in ve 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

birleþtirebilirsiniz. Profil, tarama sýrasýnda farklý kartlardan M-cüzdan verile
almak için kullanýn.

1. M-cüzdana girip M-cüzdan profil. seçeneðini belirleyin.

2. Önceden eklenmiþ profil yoksa, yeni bir M-cüzdan profili oluþturmak için
Yeni ekle tuþuna basýn; aksi halde Seçenek tuþuna basýn ve Yeni ekle 
seçeneðini belirleyin.

3. Ýstediðiniz bilgileri M-cüzdan kartlarýndan birer birer seçin ve M-cüzdan
profil ismi: görüntülendiðinde, yeni profil için bir ad girin.

M-cüzdan ayarlarý
M-cüzdana girip Ayarlar seçeneðini belirleyin. M-cüzdan kodunu deðiþtirm
Kodu deðiþtir seçeneðini ve RFID (radyo frekans kimliði) kodunu düzenlemek
RFID seçeneðini belirleyin.

Hesaplamalar
Menü tuþuna basýp Ajanda ve Hesaplamalar seçeneðini belirleyin.

0 görüntülendiðinde hesaplamadaki ilk sayýyý girin. Ondalýk iþareti için 
tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýn ve Topla, Çýkar, Çarp, Böl, Karesini al, Ka
veya Ýþaret deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ya da toplama, çýkartma, çarpma v
bölme yapmak için  tuþuna art arda basýn. Gerekirse ikinci sayýyý da gir
toplamý almak için Eþittir tuþuna basýn.
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Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr ve basit hesaplamalar için 
tasarlanmýþtýr.
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Yeni bir hesaplamaya baþlamak için, önce Sil tuþuna basýn ve basýlý tutun.

Para birimi dönüþtürme
Menü tuþuna basýp Ajanda ve Hesaplamalar seçeneðini belirleyin. Döviz ku
kaydetmek için Seçenek tuþuna basýp Döviz kuru seçeneðini seçin. Görüntü
seçeneklerden birini seçin, döviz kurunu girin ve Tamam tuþuna basýn. Döviz
siz bunu baþka bir döviz kuruyla deðiþtirene kadar hafýzada tutulur. 
Dönüþtürülecek tutarý girin, Seçenek tuþuna basýp, Kendi parana veya Döviz
seçeneðini belirleyin.

Kur dönüþtürme iþlemi, bekleme modunda da yapýlabilir.

Not: Temel alýnan para birimini deðiþtirdiðinizde, önceden ayarlanmýþ tüm 
sýfýrlanacaðý için yeni kurlarý girmeniz gerekir.

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

Kronometrenin kullanýlmasý veya baþka özellikleri kullanýrken arka planda çalýþmasýn
verilmesi bataryadan güç tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr. 
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Menü tuþuna basýp Ajanda ve Kronometre seçeneðini belirleyin.

• Ara dereceleri tutmak için Ara derece seçeneðini belirleyin. Süre ölçümünü 
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baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn. Her ara ölçüm yapmak istediðinizde
Ara der. tuþuna basýn. Süre ölçümünü durdurmak için Dur tuþuna basýn
Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için  tuþuna basýn

• Tur zamanýný ölçmek için Tur zamaný seçeneðini belirleyin. Kronometreni
planda çalýþmasýný saðlamak için  tuþuna basýn.

• Arka planda çalýþan kronometreyi görüntülemek için Devam seçeneðini 
belirleyin.

• Kronometre sýfýrlanmamýþsa, en son ölçülen süreyi görmek için Sonu gös
seçeneðini belirleyin.

• Kaydedilen süreleri görmek için Zamanlara bak, silmek için Zamanlarý sil
seçeneðini belirleyin.

Geri sayým sayacý
Zaman sayacýný geri sayým süresini ölçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Menü tuþuna basýp Ajanda ve Geri sayým sayacý seçeneðini belirleyin.

Saati ayarlamak için, alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve Ta
tuþuna basýn. Ýsterseniz, sürenin sonunda görüntülenecek bir not yazýn. Geri
sayacýný baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn.

Geri sayým süresini deðiþtirmek için Süreyi deðiþtir, sayacý durdurmak için 
Sayacý durdur seçeneðini belirleyin.
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Ýpucu: Geri sayým sayacýný baþlatmak veya bekleme modundayken süreyi 
deðiþtirmek için, süreyi saat, dakika ve saniye olarak girip, Seçenek tuþuna 
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basýn ve Geri sayým sayacý seçeneðini belirleyin. Süre doðruysa Baþla
tuþuna basýn.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarý verir ve n
yanýp söner veya Geri sayým süresi bitti metnini görüntüler. Alarmýn sesini 
durdurmak için herhangi bir tuþa basýn. Herhangi bir tuþa basýlmazsa, alarm
otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmý durdurup not metnini silmek
Çýk tuþuna basýn. Geri sayým sayacýný tekrar baþlatmak için T. baþlat tuþuna

Telefonun kapaðý kapalýyken, alarmý susturmak için ses seviyesi tuþlarýndan
herhangi birine basýn.

■ Uygulamalar
Oyunlar ve Koleksiyon klasörlerinde telefona yüklenmiþ Java oyunlarýný 
ve uygulamalarý kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Oyunlar
Menü tuþuna basýp önce Uygulamalar seçeneðini, sonra da Oyunlar seçene
belirleyin. 

• Bir oyun seçmek ve açmak için oyuna ilerleyip Aç veya  tuþuna basýn
Seçenekler için Seçenek tuþuna basýn ve bkz: Bir uygulamada kullanýlab
seçenekler, sayfa 134.
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• Seçenek tuþuna basýn ve telefona oyun indirmek için Ýndirilenler ve Oyun 
siteleri seçeneklerini belirleyin. Ýndirmeyi kullanmak için telefonunuzda 
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tarayýcý için yapýlandýrma ayarlarýný yapmýþ olmanýz gerekir. Bkz: Yapýlan
ayarlarý, sayfa 102.

Oyun için ses, ýþýk ve titreþim ayarlamak üzere Uygu. ayarlarý seçeneðini 
belirleyin. 

Bazý oyunlar telefonun bataryasýný daha çabuk tüketebilir ve telefonu þarj ci
baðlamanýz gerekebilir.

Koleksiyon
Menü tuþuna basýp önce Uygulamalar seçeneðini, sonra da Koleksiyon seçe
belirleyin.

• Bir uygulama seçmek ve açmak için uygulamaya ilerleyip Aç veya  t
basýn. Seçenekler için Seçenek tuþuna basýn ve bkz: Bir uygulamada 
kullanýlabilecek seçenekler, sayfa 134.

• Seçenek tuþuna basýn ve telefona uygulama indirmek için Ýndirilenler ve
Uygulama siteleri seçeneklerini belirleyin.  Ýndirmeyi kullanmak için 
telefonunuzda tarayýcý için yapýlandýrma ayarlarýný yapmýþ olmanýz gere
Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, sayfa 102.

Uygulama için ses, ýþýk ve titreþim ayarlamak üzere Uygu. ayarlarý seçene
belirleyin. 

Bazý uygulamalar telefonun bataryasýný daha çabuk tüketebilir ve telefonu þ
cihazýna baðlamanýz gerekebilir.
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Bir uygulamada kullanýlabilecek seçenekler
• Sil, telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenizi saðlar.
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• Bilgiler seçeneði uygulama hakkýnda ek bilgileri görüntülemek için kulla

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

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

• Bir uygulamanýn, kullanýmdan önce onayýnýzý gerektirebilen iþlevlere eriþ
kontrol etmek için Uygulama eriþimi.

Bir oyunu veya uygulamayý indirme
Telefonunuz J2METM Java uygulamalarýný desteklemektedir. Ýndirme sýrasýnd
uyumluluk kontrol edilir ve örneðin, telefon uygulamayý desteklemiyorsa, in
iþlemi kesilir.

Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma saðlayan kaynakla
uygulamalarýný yükleyin.

Yeni Java uygulamalarýný farklý yöntemlerle indirebilirsiniz:

• Menü tuþuna basýp Uygulamalar seçeneðini belirleyin. Seçenek tuþuna 
Ýndirilenler veOyun siteleri veya Uygulama siteleri seçeneklerini belirleyi

Kullanýlabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. Servisler menüsünde (bk
imleri, sayfa 140) bulunan yer imlerinin listesine eriþmek için, Diðer yer im
seçeneðini belirleyin.
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Ýstediðiniz siteye baðlanmak için uygun yer imini seçin.

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

• Menü tuþuna basýp Servisler ve Ýndirme baðl. seçeneklerini belirleyin. Bk
Ýndirme, sayfa 141.

Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia b
siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçers
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacaðýnýz önlemle
almanýz gerekir.

■ Web
Telefonunuzun tarayýcýsýndan çeþitli servislere eriþebilirsiniz. Bu servisler 
örneðin hava durumu, haberler, uçuþ saatleri veya finans bilgileri olabilir.

Servislerinden yararlanmak istediðiniz þebeke operatörünüzden ve servis 
saðlayýcýnýzdan, servislerin kullanýlabilirliði, ücretler veya fiyat listesi hakkýn
bilgi alýn. Ayrýca servis saðlayýcýnýz, servislerinin kullanýmýna ait talimatlarý 
verecektir.

Telefonunuzun tarayýcýsýyla, sayfalarýnda WML - Kablosuz Biçimlendirme D
(Wireless Mark-up Language) veya XHTML - Geniþletilebilir Köprü Metni 
Biçimlendirme Dili’ni (Extensible HyperText Mark-up Language) kullanan ser
de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekran boyutunun sýnýrlý olmasý, sayfalarý
görünümünü etkileyebilir. Bu nedenle, sayfadaki tüm ayrýntýlarý 
göremeyebilirsiniz.
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Servislere eriþim ve kullanýma iliþkin temel adýmlar
1. Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için gereken yapýlandýrma ayarlarýný 
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kaydedin.

2. Belirtilen servisle baðlantý kurun.

3. Servis’in sayfalarýný taramaya baþlayýn.

4. Taramayý bitirdikten sonra, servis baðlantýsýný kesin.

Tarama ayarlarý
Tarama için gereken yapýlandýrma ayarlarýný, kullanmak istediðiniz servisi su
þebeke operatöründen veya servis saðlayýcýsýndan yapýlandýrma mesajý olara
alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi, sayfa 18.

Tüm yapýlandýrma ayarlarýný yönetmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, sayf

Bir servise baðlanma
Ýlk iþ olarak, kullanmak istediðiniz servisin doðru yapýlandýrma ayarlarýnýn 
etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Menü tuþuna basýn, Servisler, Ayarlar ve Yapýlandýrma ayarlarý seçenekle
belirleyin.

• Yapýlandýrma seçeneðini belirleyin. Yalnýzca tarama servisini destekle
yapýlandýrmalar görüntülenir. Tarama için bir servis saðlayýcý veya Sta
veya Kiþisel yapýlandýrm. seçin. Tarayýcý ayarlarýný yapýlandýrma mesa
olarak alabilirsiniz, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi, sayfa 18. 
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Yapýlandýrma ayarlarýný el ile girmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý, 
sayfa 102.

r 

zere 

yfa 

n 
n 

si 

 

n 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hesap seçeneðini belirleyin ve etkin yapýlandýrma ayarlarýný içeren bi
tarama servisi hesabýný seçin.

• Ýntranet baðlantýlarý için el ile kullanýcý kimliði doðrulamasý yapmak ü
Terminal penceresini göster ve Evet seçeneklerini belirleyin.

Ýkinci olarak, servisle baðlantý kurun. Menü tuþuna basýp Servisler ve Ana sa
seçeneðini belirleyin veya bekleme modunda  tuþunu basýlý tutun.

Sayfalarý tarama
Bir servise baðlandýktan sonra, sayfalarýný taramaya baþlayabilirsiniz. Telefo
tuþlarýnýn iþlevi, çeþitli servislerde farklýlýk gösterebilir. Ekranda görüntülene
yönlendirici açýklamalarý izleyin. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

Veri taþýyýcýsý olarak GPRS seçildiðinde, tarama iþlemi sýrasýnda  gösterge
ekranýn sol üst köþesinde görüntülenir. Bir (E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda 
telefonunuza bir arama veya metin mesajý gelirse, ekranýn sol üst köþesinde
(E)GPRS baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletildiðini) belirten  simgesi 
görüntülenir. Örneðin, aramadan sonra, telefon (E)GPRS baðlantýsýný yenide
kurmaya çalýþýr.

Telefon tuþlarýyla tarama
• Sayfayý taramak için kaydýrma tuþlarýndan herhangi birini kullanýn.
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• Vurgulanmýþ bir öðeyi seçmek için  tuþuna, baðlantýyý açmak için Seç 
tuþuna basýn.
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• Metin düzenleyiciye harf ve sayý girmek için  -  arasýndaki t
kullanýn. Özel karakterler girmek için  tuþuna basýn.

Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler
Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir. Servis saðla
tarafýndan baþka seçenekler de saðlanabilir.

• M-cüzdan bilg. kul. seçeneði, servis sayfasý M-cüzdan uygulamasýný 
destekliyorsa, M-cüzdan uygulamasýndaki kart bilgilerinin kullanýlmasýn
saðlar. Bkz: M-cüzdan, sayfa 126.

• Kýsayollar, görüntülenen sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açar

• Ana sayfa servis saðlayýcýnýn ana sayfasýna dönmek için kullanýlýr.

• Yer imi ekle seçeneði sayfayý yer imi olarak kaydetmek için kullanýlýr.

• Yer imleri. Bkz: Yer imleri, sayfa 140.

• Geçmiþ seçeneði, ziyaret edilen sayfalarýn listesine eriþmek için kullanýlýr

• Ýndirme baðl. indirmek üzere yer imleri listesini göstermek için kullanýlýr.

• Klasöre kaydet seçeneði, sayfayý bir indirme baðlantýsý olarak kaydetmek
kullanýlýr.

• Diðer seçenekler; diðer seçeneklerin listesini göstermek için (örneðin m-c
seçeneklerini ve bazý güvenlik seçeneklerini) kullanýlýr.

• Yeniden yükle; geçerli sayfayý yeniden yüklemenizi ve güncelleþtirmenizi
saðlar.
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• Çýk. Bkz: Taramadan çýkma, sayfa 139.
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Tarayýcý, tarama yaparken eriþebileceðiniz iþlevleri destekler. Sesle arama 
yapabilir; sesle arama iþlemi sýrasýnda DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadak
ismi veya telefon numarasýný kaydedebilirsiniz.

Taramadan çýkma
Taramadan çýkmak ve baðlantýyý kesmek için Seçenek tuþuna basýp Çýk seçe
belirleyin. Gezginden çýkýlsýn mý? iletisi görüntülendiðinde, Evet tuþuna basý

Bunun yerine  tuþuna iki kez basabilir veya  tuþunu basýlý tutabilirs

Tarayýcýnýn görünüm ayarlarý
Tarama sýrasýnda Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler ve Görünüm ayarla
seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda Menü tuþuna basýp Servisle
Ayarlar ve Görünüm ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Þunlarý seçin:

• Metin sarma ve Açýk seçeneklerini belirlediðinizde, satýra sýðmayan meti
sonraki satýrda devam eder. Kapalý seçeneðini belirlerseniz metin kýsaltýl

• Yazý tipi boyutu seçeneðini belirleyerek boyutu Çok küçük yazý tipi, Küçük
Orta olarak ayarlayabilirsiniz.

• Resimleri göster ve Hayýr seçeneklerini belirlerseniz, sayfadaki resimler 
gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hýzlý bir þekilde 
gezinmenizi saðlayabilir.
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• Güvenli bir baðlantý tarama sýrasýnda güvenli olmayan bir baðlantýya 
dönüþtüðünde telefonun sizi uyarmasý için Bildirimler, Güvenli olmayan 
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baðlantý. bildirim ve Evet seçeneklerini belirleyin. Güvenli bir sayfa güven
olmayan bir öðeyi içerdiðinde telefonun sizi uyarmasýný istiyorsanýz Güv
olmayan öðelerde bildirim ve Evet seçeneklerini belirleyin.

• Tarayýcý sayfasýnýn içeriðini þifreleme yöntemini seçmek için Karakter þifr
ve Ýçerik þifreleme seçeneklerini belirleyin.

Telefonun bir URL’yi UTF-8 þifrelemesiyle göndermesini istiyorsanýz Unic
(UTF-8) web adresi ve Açýk seçeneklerini belirleyin.

Yer imleri
Sayfa adreslerini telefon hafýzasýna yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýn ve Yer imleri seçeneðini belirley

bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Servisler ve Yer imleri 
seçeneklerini belirleyin.

2. Bir yer imine ilerleyin ve bu yer imiyle iliþkili sayfaya baðlanmak için Seç
arama tuþuna  basýn.

Seçenek tuþuna basarak yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek ve
göndermek için uygun bir seçenek belirleyin.

Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia b
siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçers
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacaðýnýz önlemle
almanýz gerekir.
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Yer imi alma
Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldýðýnýzda, 1 yer imi alýndý metni  

n veya 
 Sil 

aðl. 
rý, 

an 

 

gelen 
 kutu. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

görüntülenir. Göster tuþuna ve yer imini kaydetmek için Kaydet tuþuna basý
yer imini görüntülemek veya silmek için Seçenek tuþuna basýp Göster ya da
seçeneðini belirleyin.

Ýndirme
Tarama sýrasýnda telefonunuza yeni zil sesleri, görüntüler, oyunlar veya 
uygulamalar indirmek için, Seçenek tuþuna basýp Ýndirme baðl. seçeneðini 
belirleyin veya bekleme modunda Menü tuþuna basýp Servisler ve Ýndirme b
seçeneklerini belirleyin. Ýndirmek istediðiniz zil seslerini, görüntüleri, oyunla
video klipleri, temalarý veya uygulamalarý seçin.

Not: Yalnýzca virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sun
kaynaklardan yazýlým yükleyin.

Servis gelen kutusu
Telefon, servis saðlayýcýnýz tarafýndan gönderilen servis mesajlarýný (push 
mesajlarý) alabilir. Servis mesajlarý haber baþlýklarý gibi konularda gönderilen
bildirimler olabilir ve kýsa mesaj veya bir servisin adresini içerebilirler.

• Alýnan servis mesajlarýný görmek için Göster tuþuna basýn. Çýk tuþuna 
basarsanýz, mesaj Servis gelen kutu. klasörüne taþýnýr. Daha sonra Servis 
kutu. seçeneðine eriþmek için Menü tuþuna basýp Servisler ve Servis gelen
seçeneðini belirleyin.
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• Tarama sýrasýnda bir servis mesajýný yönetmek için, Seçenek tuþuna basýp, 
Diðer seçenekler ve Servis gelen kutu. seçeneklerini belirleyin. Almak istediðiniz 
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mesaja ilerleyin ve sayfadaki iþaretli içeriði indirmek için Al tuþuna basýn
Seçenek tuþuna basýp Bilgiler ya da Sil seçeneðini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarlarý
Menü tuþuna basýp Servisler, Ayarlar ve Servis gelen kutusu ayarlarý seçeneð
belirleyin.

• Telefonu, servis mesajlarýný alacak (veya reddedecek) þekilde ayarlamak i
Servis mesajlarý ve Açýk (veya Kapalý) seçeneklerini belirleyin.

• Telefonu, yalnýzca servis saðlayýcýnýn onayladýðý içerik yazarlarýndan gele
mesajlarý alacak þekilde ayarlamak için, Mesaj filtresi ve Açýk seçenekleri
belirleyin. Onaylanan içerik yazarlarýnýn listesini görüntülemek için Güve
kanallar. seçeneðini belirleyin.

• Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarladýysanýz, telefon beklem
modundayken bir servis mesajý aldýðýnda tarayýcýyý otomatik olarak 
etkinleþtirmek için, Otomatik baðlantý ve Açýk seçeneklerini belirleyin.

Kapalý seçeneðini belirlerseniz, telefon tarayýcýyý yalnýzca Al seçeneðini 
belirlemenizden sonra, bir servis mesajý aldýðýnda etkinleþtirir.

Önbellek
Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir hafýza alanýdýr. Þifre gerek
gizli bilgilere eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleð
boþaltýn. Eriþtiðiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanýr.
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Önbelleði boþaltmak için:

• tarama sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler ve Önbelleði boþalt 
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seçeneðini belirleyin;

• bekleme modunda Menü tuþuna basýp Servisler ve Önbelleði boþalt seçe
belirleyin.

Çerezler
Çerez, bir web sitesi tarafýndan telefonunuzun tarayýcýsýnýn önbelleðine 
kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanýcý bilgileriniz veya tarama tercihlerin
olabilir. Çerezler siz önbelleði temizleyene kadar saklanýr; bkz: Önbellek sayf

1. Tarama sýrasýnda Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler, Güvenlik ve 
Çerez ayarlarý seçeneklerini belirleyin;

bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Servisler, Ayarlar, Güven
ayarlarý ve Çerezler seçeneklerini belirleyin.

2. Telefonun çerezleri almasýna izin vermek veya bunu engellemek için Ýzin
veya Reddet seçeneðini belirleyin.

Güvenli baðlantýdan komut dizeleri
Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalýþtýrýlmasýna izin verilip verilmeye
seçebilirsiniz.

1. Tarama sýrasýnda Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler, Güvenlik ve Ko
dizesi ayar. seçeneklerini belirleyin;
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bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Servisler, Ayarlar, Güvenlik 
ayarlarý ve Güvenli baðlantýdan komut dizeleri seçeneklerini belirleyin.
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2. Komut dizelerine izin vermek için Ýzin ver seçeneðini belirleyin. 

Tarayýcý güvenliði
Banka servisleri ve sitelerden alýþveriþ gibi bazý servisler için güvenlik özellik
gerekebilir. Bu tür baðlantýlar için gereken güvenlik sertifikalarý ve güvenlik
modülü SIM kartýnýzda olabilir. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvur

Güvenlik modülü
Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Gü
modülünün amacý, tarayýcý baðlantýsý gerektiren uygulamalarda güvenlik 
servislerini geliþtirmek ve dijital imza kullanmanýza olanak vermektir. Sertif
servis saðlayýcýsý tarafýndan güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuþuna basýp Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarlarý ve Güvenlik modülü
ayarlarý seçeneðini belirleyin. Þunlarý seçin:

• Güvenlik modülü bilgileri, güvenlik modülünün adýný, durumunu, üreticis
seri numarasýný görüntülemenizi saðlar.

• Modül PIN kodu isteniyor seçeneðini belirlediðinizde, telefon, güvenlik m
tarafýndan saðlanan servisler kullanýlýrken modül PIN kodu ister.

• Modül PIN kodunu deðiþtir; güvenlik modülü tarafýndan izin veriliyorsa m
PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr.
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• Ýmza PIN kodunu deðiþtir bir imza PIN kodu seçmek ve deðiþtirmek için 
kullanýlýr.
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Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý sayfa 17.

Sertifikalar
Önemli: Uzaktan baðlantýlar ve yazýlým yüklemelerinden kaynaklanan riskle
önemli ölçüde azaltsalar da sertifikalarýn, daha yüksek bir güvenlik düzeyi e
etmek için doðru bir biçimde kullanýlmalarý gerektiðini unutmayýn. Bir serti
mevcudiyeti tek baþýna herhangi bir koruma saðlamaz; sertifika yöneticisini
yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanýlabilmesi için doðru, orijinal ve güv
sertifikalarý barýndýrmasý gerekir. Sertifikalarýn kullaným ömürleri sýnýrlýdýr. 
Sertifikanýn geçerli olmasý gerekmesine raðmen Sertifika süresi doldu veya 
Sertifika henüz geçerli deðil mesajý görüntülenirse cihazýnýzdaki geçerli tar
saatin doðru olduðundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarýný deðiþtirmeden önce sertifika sahibinin gerçek
güvenilir olduðundan ve sertifikanýn gerçekten listelenen sertifika sahibine
olduðundan emin olmalýsýnýz.

Üç tür sertifika vardýr: sunucu sertifikalarý, yetki sertifikalarý ve kullanýcý 
sertifikalarý. Bu sertifikalarý servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. Yetki sertifik
ve kullanýcý sertifikalarý servis saðlayýcýsý tarafýndan da güvenlik modülüne 
kaydedilebilir.

Bir baðlantý sýrasýnda, telefon ve içerik sunucusu arasýndaki veri iletimi þifre
 güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, að geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynaðýn saklandýðý yer)
arasýndaki veri iletiminin güvenli olduðunu göstermez. Að geçidiyle içerik sunucusu 
arasýndaki veri iletiminin güvenliði servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr.
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Dijital imza
Telefonunuzla dijital imza oluþturabilirsiniz. Dijital imza, basýlý faturalara, 
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sözleþmelere veya diðer belgelere el ile attýðýnýz imzanýn yerine geçer. 

Dijital imza oluþturmak için sayfada, satýn almak istediðiniz kitabýn adý ve fi
gibi bir baðlantý seçin. Ýmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Baþlýk metninin Oku olup olmadýðýný ve  dijital imza simgesinin görüntü
görüntülenmediðini kontrol edin.

Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik açýðý var demektir ve imz
kodunuz gibi kiþisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanýz, önce metnin tümünü okuyun ve ardýndan Ým
seçeneðini belirleyin.

Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce m
kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun.

Kullanmak istediðiniz kullanýcý sertifikasýný seçin. Ýmza PIN kodunu girin (bkz
kodlarý, sayfa 17) ve Tamam tuþuna basýn. Dijital imza simgesi kaybolur ve s
satýn alma iþleminizin onayýný görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri
Telefonunuzdaki iþlevlere ek olarak, SIM kartýnýz, yalnýzca SIM kartýnýzýn 
desteklemesi koþuluyla görüntüleyebileceðiniz bu menüden 
eriþebileceðiniz ek hizmetler sunabilir. Menünün ismi ve içeriði tamamen 
kullanýlabilen servislere baðlýdýr.
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SIM hizmetlerini kullanýrken, telefonu, telefonunuz ve þebeke arasýnda gönderilen 
onay mesajlarýný gösterecek þekilde ayarlamak için, Menü tuþuna basýp Ayarlar, 

uþuna 

 bir 
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Telefon ayarlarý, SIM hizmeti iþlemleri onayý seçeneklerini belirleyin ve Evet t
basýn.

Bu servislere eriþim ücretli olabilecek bir kýsa mesaj göndermeyi (SMS) veya
telefon görüþmesi yapmayý gerektirebilir.
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7. PC ile Baðlantý
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E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz ayrýca telefonunuz kýzýlötesi baðlantý ve
kablosu ile uyumlu bir bilgisayara baðlýysa Ýnternet’e de eriþebilirsiniz. 
Telefonunuzu çeþitli PC baðlantý ve veri iletiþim uygulamalarýndan biri ile 
kullanabilirsiniz. PC Suite yazýlýmýný kullanarak, telefonunuz ile uyumlu bir 
bilgisayar arasýnda rehberi, takvimi ve yapýlacaklar notlarýný senkronize 
edebilirsiniz.

www.nokia.com/pcsuite adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla bilgi 
edinebilir ve indirebileceðiniz dosyalarý bulabilirsiniz.

■ Veri iletiþim uygulamalarýný kullanma
Veri iletiþim uygulamasý kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için saðlanan 
belgelere bakýn.

Ýþlemi kesebileceði için, PC baðlantýsý sýrasýnda telefon görüþmesi yapmanýz
gelen aramalarý cevaplandýrmanýz önerilmez.
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8. Batarya bilgileri
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■ Þarj Etme ve Boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir batar
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüs
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranaca
Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda yeni b
batarya satýn alýn. Yalnýza Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cih
için belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun.

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Bataryayý þ
cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü kýsaltabilir. Ta
olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr. Aþýr
veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj yeteneðini etkileyebilir.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýn
kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesneni
bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye
açabilir. (Bataryanýn + ve – uçlarý metal þeritler þeklinde görünür.) Bu durum örneðin
cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa 
yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan nesneye hasar verebilir

Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn Kapalý bir araçta býrakm
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltýr. Bataryayý her zaman 15°C - 25°C (59°F - 7
arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cih
batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.
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Bataryalarý ateþe atmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri 
dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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9. Donanýmlar
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Aksesuarlar ve donanýmlar hakkýnda birkaç pratik kural.
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

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

• Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþma
düzenli olarak kontrol edin.

• Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlm
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Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki önerile
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektro
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýka
yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve ele
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir ve
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cih
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç d
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterj
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu par
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

• Her türlü merceði temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ýþýk sensörü merce
yumuþak, temiz ve kuru bir bez kullanýn.
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• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler, 
modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara iliþkin 

yný 
 servise 
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düzenlemelere aykýrý olabilir.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için a
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili
götürün.
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EK GÜVENLIK BILGILERI
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■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý hatýrlayýn ve kullaným
yasak olduðu ya da giriþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatý
Cihazý yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn. Radyo frekansýna maruz kalm
iliþkin kurallara uygunluðu saðlamak için yalnýzca, bu cihazla birlikte kullanýmý Nokia
tarafýndan onaylanmýþ donanýmlarý kullanýn. Cihaz açýkken ve vücut üzerinde taþýnýrk
daima onaylý bir tutucu veya taþýma kýlýfý kullanýn.

Cihazýn parçalarý manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve iþitme c
kullanan kiþiler, kulaklarýnda iþitme cihazý varken cihazý kulaklarýna götürmemelidir. 
daima kabýnda tutun, çünkü kulaklýk metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kar
veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortam
depolanan bilgiler silinebilir.

■ Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yete
ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi ciha
imalatçýsýna danýþarak dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine karþý yeterli derecede ko
korunmadýklarýný öðrenin ve varsa diðer sorularýnýzý da sorun. Saðlýk kuruluþlarýndaki
uyarýlarý dikkate alarak cihazýnýzý bu gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðe
kuruluþlarýnda, dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olab

Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriþimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp
arasýnda en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýk bulundurulmasýný önermektedirler. Bu öneriler
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Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle de uyumludur. 
Kalp pili kullanan kiþiler, daima:

 
ktronik 
aha 
 

lýdýr. 
eçersiz 
edilip 
nýcý 
yný 
e 
i hava 
z cihaz 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

• cihazý, açýkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýkta tutmalý;

• cihazý göðüs cebinde taþýmamalý;

• giriþim olasýlýðýný en aza indirgemek için kalp piline göre ters taraftaki kulaðý 
kullanmalýdýr.

Giriþim olduðundan þüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazýnýzý hemen 
kapatýn.

Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla giriþime neden olabilir. Giriþim 
olduðunda, servis saðlayýcýnýza baþvurun.

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya
yetersiz korunan, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, ele
hýz kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. D
fazla bilgi için aracýnýzýn ya da aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi veya temsilcisine
baþvurun.

Cihazýnýzýn servisi veya bir araca montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlma
Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi g
kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn doðru bir biçimde monte 
edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Ya
sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla a
yerde bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçl
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneler
yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi kablosu



156

doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir.
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Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. Cihazýnýzý uçaða binmeden 
kapatýn. Uçakta kablosuz cihazlarýn kullanýlmasý, uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli
olabilir, kablosuz telefon þebekesini bozabilir ve yasadýþý olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazýnýzý kapatýp tüm
ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracýnýzýn
motorunu durdurmanýz istenen ortamlardýr. Böyle yerlerdeki kývýlcýmlar yaralanma, h
ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna neden olabilir. Benzin istasyonlarý
benzin pompalarý gibi yakýt ikmali yapýlan noktalarýn yakýnýnda cihazý kapatýn. Yakýt d
ve yakýt daðýtýmý yapýlan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapýlan yerlerde kablosu
kullanýmýna iliþkin sýnýrlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulund
yerlerde genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca 
görülemeyebilir. Bu yerler arasýnda, gemilerde güverte altlarý, kimyasal madde transfe
depolama alanlarý, likit petrol gazý (propan veya bütan gibi) kullanýlan araçlar ve hava
tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýklarýn bulunduðu alanl
sayýlabilir.

■ Video oyunlarý hakkýnda güvenlik bilgileri

Iþýða duyarlýlýk nöbetleri hakkýnda
Ýnsanlarýn çok küçük bir yüzdesi, yanýp sönen ýþýklar veya video oyunlarýnda görüntüle
þekiller de dahil bazý görsel öðelere maruz kaldýðýnda nöbet geçirebilir. Geçmiþinde nö
veya epilepsi olmayan kiþilerin bile video oyunlarýný izlerken ýþýða duyarlýlýktan kayna
epileptik nöbetlere yol açabilecek teþhis edilmemiþ bir durumu olabilir. Bu nöbetlerin
çeþitli semptomlarý arasýnda baþ dönmesi, görme bozukluðu, gözde veya yüzde seðirm
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kollarda veya bacaklarda sarsýlma ya da titreme, zihin karýþýklýðý, þaþkýnlýk veya anlýk bilinç 
kaybý yer almaktadýr. Nöbetler, bilinç kaybýna veya düþmekten ya da yakýnda bulunan 
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nesnelere çarpmaktan kaynaklanan yaralanmalara yol açan kasýlmalarý da beraberind
getirebilir.

Söz edilen semptomlardan herhangi biri ortaya çýkarsa, derhal oyun oynamayý bý
ve bir doktora danýþýn. Çocuklarýn yetiþkinlerle karþýlaþtýrýldýðýnda bu nöbetlere yaka
olasýlýðý daha yüksek olduðundan, genç (veya çocuk) yaþtaki çocuklarýnýn oyun oynam
izin veren yetiþkinlerin onlarý yakýndan izlemesi veya bu semptomlarýn gerçekleþip 
gerçekleþmediðine iliþkin sorular sormasý gerekir. Iþýða duyarlýlýktan kaynaklanan epil
nöbet riski, kiþinin oyunlarý iyi aydýnlatýlmýþ bir odada oynamasýyla ve uykulu veya 
yorgunken oynamamasýyla en az düzeye indirilebilir. Sizde veya akrabalarýnýzda nöbe
epilepsi geçmiþi olmasý durumunda, oynamadan önce bir doktora danýþýn.

Güvenli þekilde oynayýn
En az yarým saatte bir oyun oynamaya ara verin. Kendinizi yorgun hissetmeye baþlaman
ellerinizde ve/veya kollarýnýzda hoþ olmayan bir duygu ya da aðrý fark etmeniz durum
derhal oyun oynamayý býrakýn. Rahatsýzlýðýn devam etmesi halinde doktora danýþýn. 

Titreþim özelliðinin kullanýlmasý yaralanmalarýn daha da kötüleþmesine yol açabilir. P
kemiklerinizde veya eklemlerinizde, ellerinizde, bileklerinizde veya kollarýnýzda rahats
hissederseniz titreþim özelliðini etkinleþtirmeyin.

■ Acil aramalar
Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri
kablosuz iletiþim þebekeleri, normal telefon þebekeleri ve kullanýcý tarafýnd
programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, her koþulda baðlantý 
garantisi verilemez. Týbbi acil durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçb
zaman yalnýzca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.
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Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon Açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýna bakýn. 
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Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn cihaza düzgün bir biçimde takýlmýþ olmasýný
gerektirebilir.

2. Ekraný temizlemek ve cihazý aramalar için hazýr hale getirmek için  tuþuna ge
kadar basýn. 

3. Bulunduðunuz yerin resmi acil durum numarasýný girin. Acil numaralar bulunduðu
yere göre deðiþir.

4.  tuþuna basýn.

Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanýz 
gerekebilir. Cihaz çevrimdýþý veya uçuþ modundaysa acil durum aramasý yapmadan ön
telefon iþlevini etkinleþtirmek üzere tercihi deðiþtirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için
kýlavuza bakýn veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiðince doðru bir biçimde verin. Kablo
cihazýnýz kaza mahallindeki tek iletiþim aracý olabilir. Izin verilmedikçe görüþmeyi biti

■ Sertifika bilgileri (SAR)
BU CÝHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA ÝLGÝLÝ ULUSLARARASI KURALLA
UYGUNDUR

Mobil cihazýnýz bir radyo vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý kurallar (ICNIRP) tarafýndan
önerilen radyo frekansýna maruz kalma sýnýrlarýný aþmayacak þekilde tasarlanmýþ ve 
üretilmiþtir. Bu sýnýrlar, kapsamlý kurallarýn bir parçasýdýr ve çoðunluk için izin verilen
frekansý enerjisi sýnýrlarýný belirlemektedir.  Bu kurallar, baðýmsýz bilimsel kuruluþlar 
tarafýndan bilimsel çalýþmalarýn periyodik ve ayrýntýlý deðerlendirmeleri ile geliþtirilm
Bu kurallar, tüm kiþilerin güvenliðini yaþ ya da saðlýk durumlarýndan baðýmsýz olarak 
güvence altýna alacak þekilde kayda deðer bir güvenlik payý içermektedir.
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Mobil cihazlar için maruz kalma standardý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate) 
veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanýr.  Uluslararasý kurallarda belirtilen SAR sýnýrý 2,0 
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W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarýnda onaylý en yüksek güç düzeyinde
iletirken, standart çalýþma konumlarýnda gerçekleþtirilmiþtir.  SAR deðerinin en yüksek
güç düzeyinde belirlenmesine karþýn, cihazýn çalýþma sýrasýnda gerçek SAR düzeyi mak
deðerin çok altýnda olabilir.  Bunun nedeni, cihazýn yalnýzca þebekeye eriþmesi için ge
düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalýþacak þekilde tasarlanm
olmasýdýr.  Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakýnsanýz, cihazýnýz o kadar az gü
harcar.

Kulakta kullaným için test edildiðinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR deðeri 
0,34 W/kg olarak ölçülmüþtürv.

Bu cihaz, kulaða tutularak normal konumunda kullanýldýðýnda veya vücuttan en az 1,
uzaklýkta tutulduðunda radyo frekansýna maruz kalma kurallarýna uygundur. Bir taþým
kemer klipsi veya tutucuyla kullanýldýðýnda, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürü
vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalýdýr.

Bu cihaz ile veri dosyalarý veya mesaj iletimi için þebeke baðlantýsýnýn saðlýklý olmasý 
Bazý durumlarda, veri dosyalarýnýn veya mesajlarýnýn iletimi saðlýklý bir baðlantý kurul
kadar ertelenebilir. Ýletim iþlemi tamamlanana kadar yukarýdaki uzaklýk talimatlarýna
uyulduðundan emin olun.

* Çoðunluk tarafýndan kullanýlan mobil cihazlar için SAR sýnýrý, ortalama olarak on gr
vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmýþtýr.  Bu kurallar, k
ek koruma saðlayacak ve ölçümlerde oluþabilecek deðiþikliklerin hesaba katan kayda 
bir güvenlik payý içermektedir. SAR deðerleri, ulusal raporlama standartlarýna ve þebe
bandýna baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir. Baþka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinme
lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakýn.


