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7

2008.5.16

3:54:51 PM

GİRİŞ
En son dijital mobil iletişim teknolojisi
ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş
ve kompakt tasarıma sahip KS20
Windows Mobil Cep Bilgisayarı'nı satın
aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun
kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili
önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi
performansı elde etmek ve telefona
gelebilecek hasarları ya da telefonun
yanlış kullanılmasını önlemek için
burada verilen tüm bilgileri dikkatlice
okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda
açıkça onaylanmayan değişiklikler,
cihazın garantisini geçersiz kılabilir.

GİRİŞ
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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
Lütfen basit talimatları okuyun. Söz
konusu talimatları takip etmemeniz
tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Bu
kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler
verilmektedir.

UYARI!

• Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde
telefonunuzu kapatın. Örneğin;
telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine
neden olabilirsiniz.
• Acil durum çağrısı her hücresel şebekede
yapılamayabilir. Bu nedenle acil
durum çağrılarında yalnızca telefona
güvenmemelisiniz.
• Zarar görmemesi için yalnızca ORİJİNAL
aksesuarları kullanın.
• Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik
cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük
etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi
cihazları etkileyebilir.
• Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak
elden çıkarılmalıdır.
• Telefon veya bataryayı parçalara
ayırmayın.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

• Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat
ederken daima kapalı tutulmalıdır.
• Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
• Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt
depoları, kimyasal madde üreten tesisler
veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde
kullanmayın.
• Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen
ORİJİNAL batarya ve şarj cihazlarını
kullanın.
• Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle
tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına
neden olabilir veya telefonunuzda ciddi
hasara yol açabilir.
• Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli
bir yerde muhafaza edin. Parçalara
ayrılırsa, boğulma tehlikesi yaratabilecek
küçük parçalar içerir.

DİKKAT!
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GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma
kuralları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve
yasadışı olabilir. Bu kılavuzda daha
ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

Onaylama bilgileri
(SAR)
BU AYGIT RADYO DALGALARINA
MARUZ KALMAYA İLİŞKİN
ULUSLARARASI TALiMATLARA
UYMAKTADIR
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi
ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar
(ICNIRP) tarafından önerilen radyo
frekansına (RF) maruz kalma limitlerini
aşmayacak şekilde tasarlanıp
üretilmiştir. Bu limitler, kapsamlı
talimatların bir parçasıdır ve genel halk
için izin verilen RF enerjisini seviyelerini
ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel
çalışmaların periyodik ve kapsamlı

şekilde değerlendirildiği bilimsel
kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir.
Talimatlar, yaşına ve sağlığına
bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini
sağlamak amacıyla tasarlanmış
emniyet sınırlarını içerir.
v Mobil aygıtlar için maruz kalma
standardında, Belli Soğurma
Oranı veya SAR olarak bilinen
bir ölçü birimi dikkate alınmıştır.
Uluslararasıtalimatlarda belirtilen
SAR limiti 2,0 W/kg*'dır. SAR testleri,
aygıta kullanılan tüm frekans
bantlarında, onaylanmış en yüksek
güç düzeyinde iletim yaptırıldığı
standart testlerdir.SAR, en yüksek
onaylanmış güç seviyesinde
belirlenmiş olsa da, çalışma
sırasında aygıtın gerçek SAR değeri
maksimum değerin oldukçaaltında
olabilir. Bunun nedeni, cihazın
şebekeye erişmek için gerekli gücü
kullanmak amacıyla değişik güç
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gerekir. Veri dosyalarını veya
mesajları iletebilmek için bu cihazın
şebekeye kaliteli şekilde bağlanması
gerekir. Bazı durumlarda, veri
dosyalarının veya mesajların iletimi
bu tip bir bağlantı kurulana dek
ertelenebilir. iletim tamamlanana
dek yukarıdaki ayırma mesafesi
talimatlarına uyulmasını sağlayın. Bu
cihaz için için en yüksek SAR değeri,
vücut üzerinde kullanımb için
test edildiğinde 1.24 W/kg olarak
çıkmıştır.
* Halk tarafından kullanılan mobil
cihazlar için SAR limiti ortalama on
gram vücut dokusunda 2,0 watt/kg
(W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave
bir koruma sağlamak amacıyla
ve ölçümdeki değişimleri hesaba
katarak talimatlar ciddi bir güvenlik
aralığı içermektedir. SAR değerleri,
ulusal raporlama gereklilikleri ve
şebeke bandına göre değişiklik

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

seviyelerinde çalışacak şekilde
tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak,
bir baz istasyonuna ne kadar
yakın olursanız cihazın güç çıkışı
da o miktarda azalır. Birtelefon
modeli piyasaya sürülmeden önce
Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu
olmasıgerekir. Bu direktif çok hayati
bir konu olan kullanıcı ve diğer
kişilerin sağlığının korunmasını
ifade etmektedir. Bu cihaz için içinen
yüksek SAR değeri, kulakta kullanım
içintest edildiğinde 1.04 W/kg olarak
çıkmıştır.
v Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım
konumunda veya vücuttan en az 1,5
cm ötede kullanıldığında RF maruz
kalma talimatlarını karşılamaktadır.
Vücuda takılı çalışmada bir taşıma
çantası, kemer klipsi veya tutucusu
kullanıldığında, bunların metal
içermemesi ve ürünün vücuttan en
az 1,5 cm uzakta konumlandırılması

11
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GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları
gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR
bilgisi için www.lgmobile.com adresi
altındaki ürün bilgileri bakınız.

Ürüne özen ve bakım
GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

UYARI!
Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması
onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın. Diğer türlerde
ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını
ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli
olabilir.
v Bu cihazı sökmeyin. Onarım

gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
v TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi
elektrikli aletlerden uzak tutun.
v Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

v Telefonunuzu asla mikrodalga fırına

koymayın, bataryanın patlamasına
neden olur.
v Düşürmeyin.
v Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
v Bu telefonun kaplaması, ambalaj
malzemeleri ya da vinil sarma
malzemeleriyle sarıldığında
bozulabilir.
v Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için kuru bir bez kullanın. (Benzin,
tiner ya da alkol gibi solventler
kullanmayın.)
v Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
v Telefonu kredi kartları ya da seyahat
biletlerinin yanına koymayın;
manyetik şeritlerin üzerinde
bulunan verileri etkileyebilmektedir.

12
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v Ekrana keskin bir nesneyle

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar,
performansını etkileyen girişimlere
neden olabilir.
v Mobil telefonu, izin almadan tıbbi
cihazların yanında kullanmayın.
Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere,
örneğin göğsünüzün üzerindeki
ceplere yerleştirmeyin.
v Bazı işitme cihazları, cep
telefonlarından olumsuz
etkilenebilir.
v Küçük çaplı girişimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

vurmayın; aksi takdirde telefona
hasar verebilir.
v Telefonun sıvıya ya da neme maruz
kalmasını önleyin.
v Kulaklık ve mikrofon gibi
aksesuarları dikkatle kullanınız.
Kabloların güvenli bir yere
kaldırıldığından emin olunuz ve
gereksiz yere antene dokunmayınız.
v Telefonu açmadan önce veri
kablosunu çıkarınız.

13
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GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları
Yol güvenliği

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

Araç kullandığınız yerlerde sürüş
sırasında mobil telefon kullanımıyla
ilgili yasaları ve yönetmelikleri
kontrol edin.
v Sürüş sırasında telefonu elde tutarak
konuşmayın.
v Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen
yola verin.
v Mümkünse telefonla uzaktan
konuşma (handsfree) kitlerini
kullanın.
v Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama
yapmadan ya da gelen aramayı
yanıtlamadan önce kenara çekin ve
park edin.
v RF enerjisi, araba teybi, güvenlik
cihazları gibi aracınızın bazı
elektronik sistemlerini etkileyebilir.

v Araç kullanırken hava yastığının

yakınına telefonunuzu koymayın
ya da hands-free kitinizi bu tür
yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz
cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı
devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
Eğer müzik dinliyorsanız,
çevrenizden haberdar olabilmeniz
için ses seviyesini makul bir
düzeye ayarlayınız.Bu, özellikle
caddede karşıdan karşıya geçerken
zorunludur.
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Patlama riski olan
ortamlar

Eğer uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız, işitme sisteminiz zarar
görebilir. Telefonunuzu kulağınızın
yanında açıp kapatmamanızı, ayrıca
müzik ve gelen arama seslerini makul
bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye
ederiz.

v Telefonu yakıt istasyonlarında

Patlatma işlemlerinin
yapıldığı alanlar

Uçakta

Patlatma işlemlerinin yapıldığı
yerlerde telefonu kullanmayın.
Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara
uyun.

kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın.
v İçinde mobil telefonunuz varken
patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer
patlayıcıları aracınızın içinde
taşımayın ya da saklamayın.

Kablosuz cihazlar uçakta bazı
problemlere neden olabilmektedir.
v Uçaklara binmeden önce mobil
telefonunuzu kapatın.
v Uçak yerdeyken, mürettebattan izin
almadan kullanmayın.

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

İşitme Sisteminizi
Zararlardan Koruma

15
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GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

GÜVENLİ VE ETKİLİ kullanma kuralları

Çocuklar

Pil bilgisi ve bakımı

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı
güvenli bir yerde saklayın. Üründen
söküldüğünde çocuklarda
nefes borusunun tıkanmasına
neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.

v Yeniden şarj etmeden önce pilin

Acil aramalar
Acil aramaları, her hücresel şebekede
yapamayabilirsiniz. Bu nedenle,
acil arama yapmak için asla sadece
telefona güvenmemelisiniz.
Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla
görüşerek bilgi alın.

tam bitmesi gerekli değildir. Diğer
pil sistemlerinin aksine, pilin
performansını etkileyebilecek
hafıza etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.
v Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri
kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en
uzun ömürlü olmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
v Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
v Pilin metal temas yüzeylerini temiz
tutun.
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KS20’NİN ÖZELLİKLERİ
5

1

Telefonun Parçaları
Açık görünüm
1. Ahize Kulaklığı
2. Dokunmatik Ekran

2

Yazmak, çizmek veya stylus kalem ile bir
seçim yapmak için kullanın.
3

6

4

3. Gönder tuşu
v Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları
yanıtlar.

KS20’NİN ÖZELLİKLERİ

4. Gezinme tuşu
5. Dahili kamera lensi
6. Sonlandırma tuşu
v Aramayı sonlandırır ya da reddeder.

17
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KS20’NİN ÖZELLİKLERİ
4. Güç tuşu
4
1
5
2
6

7
3

v Cihazı geçici olarak kapatmak için basın, bu
şekilde cihazı uyku moduna geçirebilirsiniz;
cihazı tamamen kapatmak için ise (yaklaşık
beş saniye) basılı tutun.
Cihazınız uyku moduna geçtiğinde, çağrı
almak üzere telefon işlevinden faydalanmaya devam edebilirsiniz; ancak, cihazı
tamamen kapattığınızda telefon işlevi de
kapanmış olur.

5. MicroSD Kart Yuvası
6. İnternet Explorer
v İnternet Explorer’a erişmek için basın.

7. Kamera tuşu
KS20'NİN ÖZELLİKLERİ

Yandan görünüm

v Kamerayı etkinleştirmek için bu tuşa basın.

1. Şarj aleti/Kablo/Handsfree konnektörü
2. Yan tuşlar
v Sesi ayarlamak için yukarı ya da aşağı basın.

3. Stylus Kalem ve Stylus Kalem Yuvası
v Yazmak, çizmek veya dokunmatik ekranda
öğe seçmek için stylus kalemi kullanın.

18
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Arkadan görünüm

Kablo konnektörü batarya şarj
konnektörü

SIM Kart Yuvası

Flaş

KS20'NİN ÖZELLİKLERİ

Harici kamera
lensi

Batarya
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KS20'NİN ÖZELLİKLERİ
v LCD ekranı üzerinde bulunan bu ürünün tuşları dokunmatiktir.
v Bu ürünü kullanmadan önce “Dokunmatik Tuşlar için Uyarılar”ı okuduğunuzdan

emin olun.

Dokunmatik tuşlar
için uyarılar
1. Ellerinizin temiz ve kuru olduğundan
emin olun.
v Nemli bir ortamdaki dokunmatik
tuşlardaki ya da ellerinizin
üzerindeki bütün nemi kurutun.

Tuş takımına
dokunun

KS20'NİN ÖZELLİKLERİ

Normal
tuşlar
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5. Herhangi bir mobil kapak ya da
plastik kılıf varsa dokunmatik
tuşlar normal işlevlerini yerine
getiremeyebilir. Ayrıca, eldiven
giyiyorsanız dokunmatik tuşlar
çalışmayabilir.
6. Metal ya da diğer iletken
materyalleri dokunmatik tuşların
yüzeyinden uzak tutun. Bu tuşlarla
herhangi bir temasta bulunmaları
halinde sorun yaşanabilir.
7. Bu telefonda menüyü seçmek
için herhangi bir kalem ya da
çubuk kullanılmamaktadır.
Herhangi bir kalem ya da çubuk
kullanırsanız menüler gerektiği gibi
etkinleştirilemez. Telefonunuzu
yalnızca parmağınızla kullanın.
8. Dokunmatik tuşlar sıcak ya da nemli
bir ortamda etkinleştirilemez.

KS20'NİN ÖZELLİKLERİ

2. Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara
sert basmanıza gerek yoktur.
Ürünü sert darbelere maruz
bırakmayın. Sert darbeler
dokunmatik tuş sensörlerine zarar
verebilir.
3. Dilediğiniz dokunmatik tuşa
basmak için parmağınızın ucunu
kullanın. Diğer fonksiyonlar için
tuşlara basmamak konusunda özen
gösterin.
4. Hem ana ekranın hem de
dokunmatik tuşların ışıkları
kapalıysa, dokunmatik bir
tuşa basmak ana ekranın
ışığını açmayacaktır. P tuşuna
bastığınızda ana ekran ışığı yeniden
yanacaktır (dokunmatik tuşların ışığı
kapalı olduğunda dokunmatik tuşlar
çalışmayacaktır).
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Başlarken
USIM kartının ve pilin
takılması

Başlarken

1. USIM Kartın Takılması
USIM Kart çıkarıldığında geçerli bir
SIM kart takılana kadar telefonununuz
kullanılamaz (acil durum aramaları
haricinde o anda bulunduğunuz
Ülkeye bağlı olarak ). USIM Kart
çıkarıldığında geçerli bir USIM
kart takılana kadar telefonununuz
kullanılamaz (acil aramalar
dışında).USIM Kartınızı takmadan
ve çıkartmadan önce her zaman
telefonu şarj cihazından ve diğer
aksesuarlardan sökün. USIM kartı,
USIM kart tutucunun içerisinde
kaydırın. USIM Kartın düzgün
takıldığından ve kartın üzerindeki
altın temas noktası yüzünün aşağıya
baktığından emin olun. USIM kartı
çıkartmak için hafifçe bastırın ve aksi
yönde çekin.

USIM kartın takılması

USIM kartın çıkartılması

22
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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2. Pili takın.
Metal bileşenler telefonun ortasında
buluştuğundan pili pil yuvasına takın.
Pili, pil yuvasına yerleştiğinden emin
olana kadar itin. Pil kapağını telefona
gösterildiği şekilde takın.

Dikkat
v USIM kartın metal yüzeyleri,
çizilerek kolayca zarar görebilir.
USIM kartı takıp çıkartırken dikkatli
olun. USIM kartla birlikte verilen
talimatları uygulayın.

Başlarken
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Başlarken
3. Pili çıkartmak için.
Telefonu gösterildiği gibi ters çevirin,
açmak üzere pil kapağını yavaşça aşağı
doğru itin ve yukarı doğru kaldırın.
Ardından parmaklarınızı kullanarak
pili kaldırın ve daha sonra dışarı doğru
çekip çıkarın.

Bataryanın Şarj
Edilmesi
Şarj cihazını bağlamadan önce
bataryanın doğru şekilde takıldığını
kontrol edin.

Başlarken
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<Şarj modu>
1.Cihaz kapatıldıktan sonra
telefonunuzu şarj etmeye
başladığınızda, telefonun LED’i
kırmızı renkte yanar ve ekranda şarj
etme animasyonu görüntülenir.
2. Telefon tam olarak şarj olduğunda,
LED yeşil renkte yanmaya başlar ve
animasyon durur.
3. Şarj modunda güç düğmesine
yaklaşık 2 saniye boyunca basılı
tutarsanız telefon açılır.
4. Şarj modunda seyahat adaptörünü
telefondan ayırırsanız telefon
kapanır.

DİKKAT!

Başlarken

• Tamamen boşalmış bir pili şarj ederken,
ekranın cevap vermesi bir dakikanın
üzerinde bir zaman alabilir. Bu bir
arızaya işaret etmez, tamamen normal
bir işleyiştir.
(USB kablosu kullanıyorsanız, 10
dakikanın üzerinde zaman alabilir.)
• Telefona ve/veya şarj cihazına zarar
vermemek için konnektörü zorlamayın.
• Şarj cihazınızı kendi ülkeniz dışında
kullanacaksanız, doğru şekilde
yapılandırabilmek için yanınıza takılabilir
bir priz adaptörü alın.
• Şarj sırasında pili ya da SIM kartı
çıkarmayın.
• Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi halinde
patlama tehlikesi söz konusu olabilir.
Kullanılmış pilleri, pil üreticisinin verdiği
talimatlara uygun şekilde atın.
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25

2008.5.16

3:55:0 PM

Başlarken
UYARI
• Elektrik çarpması ya da yangını
engellemek için fırtınalı havalarda şarj
aletini prizden çıkarın.
• Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin
kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine
dikkat edin. Aksi takdirde yangına yol
açılması söz konusu olabilir.

Adaptörün
çıkartılması
Telefondan seyahat adaptörünü
şekilde gösterildiği gibi çıkarın.
Kablodan değil, fişten çekerek
çıkardığınızdan emin olun.

Başlarken
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26

2008.5.16

3:55:1 PM

MicroSD bellek
kartının kullanımı

<MicroSD bellek kartının takılması>
1. MicroSD yuvasını koruyan plastik
kapağı kaldırın.

<MicroSD bellek kartı>

Başlarken

2. Bellek kartını metal temas noktaları
aşağı bakacak şekilde yuvaya
yerleştirin. Bellek kartını yuvaya
sokmak için zorlamayın, bellek kartı
içeri kolayca girmiyorsa lütfen kartın
doğru biçimde yerleştirildiğinden
ya da yuvada yabancı bir maddenin
olup olmadığından emin olun.
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Başlarken
3. Takıldığında bellek kartını tık
sesini duyana kadar itin. Bu sesi
duyduğunuzda microSD doğru
şekilde yerleşmiş demektir.
4. Plastik yuva korumasını kapatın.
5. Bellek kartı yazılırken/okunurken
bellek kartını çıkarmayın.

Başlarken

Dikkat:
v Pilin enerji seviyesi düşükken
microSD kartı kullanmaktan kaçının.
v Karta yazarken, kartı çıkarmadan
önce işlemin tamamlanmasını
bekleyin.
v Sistem kartın kolayca tek taraflı
olarak girmesini sağlamak üzere
tasarlanmıştır.
v Kartı bükmeyin ya da zorla yuvaya
takmaya çalışmayın.
v MicroSD haricinde bellek kartı
takmayın.
2GB boyutuna kadar olan microSD
kartlar desteklenmektedir. MicroSD
kart hakkında daha detaylı bilgi için
lütfen bellek kartı kullanım kılavuzuna
başvurun.
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Bellek kartı
biçimlendirme

Cihazı açın ve
kapayın.

Bellek kartını kullanmaya başlamadan
önce bellek kartını biçimlendirmeniz
gereklidir. Bellek kartını yerleştirdikten
sonra, biçimlendirmeniz için
bir mesaj görüntülenir ve sizde
kolaylıkla biçimlendirme işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazı açmak için, GÜÇ düğmesine
basın. Cihazı ilk olarak açtığınızda, bir
kalibrasyon sürecini tamamlamanız
istenir. Daha fazla bilgi için sonraki
sayfada bulunan “Cihazın kalibre
edilmesi” başlığına bakın.
Cihazı kapamak için tekrar P tuşuna
basın.

Dikkat
v MicroSD kartlar genellikle
biçimlendirilmiş olarak
sunulmaktadır.

Dikkat

Başlarken

v P düğmesine basıldığında cihaz
geçici olarak kapanır ve uyku
moduna geçer. Ancak cihazınız
uyku modundayken mesaj ve çağrı
almaya devam edebilirsiniz.
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Başlarken
Cıhazın Sıfırlanması
Cihazınızı ara sıra sıfırlamanız
gerekebilir. Cihazın normal (ya da
basit) olarak sıfırlanması tüm aktif
program belleğini siler ve tüm aktif
programları kapar. Bu işlem özellikle
cihaz normalinden daha yavaş bir
şekilde çalışmaya başladıysa ya
da bir program düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa yararlıdır. Ayrıca basit
sıfırlamaya bazı programların
kurulmalarından sonra ihtiyaç duyulur.
Programlar çalışıyorken basit sıfırlama
gerçekleştirilirse kaydedilmemiş
veriler kaybedilir.

Ayrıca sert sıfırlama da (tam
sıfırlama olarak da adlandırılır)
gerçekleştirebilirsiniz. Sert
sıfırlama sadece normal sıfırlama
sistem sorununu çözmediğinde
gerçekleştirilmelidir. Sert sıfırlamadan
sonra, cihaz ilk satın aldığınızda
cihazı açtığınızdaki şekline, yani
varsayılan ayarlarına geri yüklenir.
Yüklemiş olduğunuz tüm programlar,
girdiğiniz tüm veriler ve cihaz üzerinde
özelleştirdiğiniz tüm ayarlar silinir.

Basit sıfırlama

Başlarken

• Pili tekrar takın ve cihazınızın sağ
tarafında bulunan GÜÇ düğmesine
basın.
Cihaz yeniden başlatılır ve Bugün
ekranı görüntülenir.
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Sert sıfırlama
• Aşağıdaki resimde yuvarlak içine
alınarak gösterilen her iki düğmeye
de (Gönder+Ses kısma) basılı tutun.
Bu tuşlara basılı tutarken aynı
zamanda cihazınızın sağ tarafında
bulunan GÜÇ düğmesine de basın.
Düğmeleri basılı tutmaya bir süre
(yaklaşık 10 saniye) devam edin.

Cihazın kalibre
edilmesi

Başlarken

Cihaz ekranın kalibre edilmesi,
ekran etrafında hareket eden bir artı
işaretinin merkezine stylus kalem
ile basmak suretiyle gerçekleştirilir.
Bu süreç ile stylus kaleminiz ile
ekrana bastığınızda, basılan öğenin
etkinleştirilip etkinleştirilmediğinin
anlaşılması sağlanır.
Cihazınız ekrana bastığınızda düzgün
bir şekilde tepki vermiyorsa, yeniden
kalibre etmek üzere şu adımları takip
edin:
1. Sırasıyla şu öğelere basın Start>Sett
ings>System>Screen
2. General sekmesi üzerinde Aling
screen, öğesine basın ve ekrandaki
talimatları takip edin.
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Başlarken
Dikkat
v Gezinme tuşuna ve ardından
İnternet Explorer tuşuna basarak
ekran hizalama işlevini direkt
olarak yürütebilirsiniz.

Ekran ayarlarını
yönetme

Başlarken

Cihazın dokunmatik ekranının üç
adet yön modu bulunur: Dikey, Yatay
(sağ elini kullananlar için) ve Yatay (sol
elini kullananlar için). Dikey modu,
cihazınızda yürüteceğiniz belirli bazı
programları daha iyi kullanmanızı
ya da daha iyi görüntüleyebilmenizi
sağlarken Yatay modu daha uzun
metin dosyalarını görüntülemek için
optimum bir görünüm sağlar.
v Ekran yönünü değiştirmek için
sırasıyla şu öğelere Start>Settings>S
ystem>Screen>General sekmesi, ve
ardından istediğiniz ekran yönünü
seçin.
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Yatay mod

Başlarken

Dikey mod
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Başlarken
v Pek çok programda ekran

yazı fontlarının kenarlarını
pürüzsüzleştirmek için, Temizleme
Tipi sekmesinde (sırasıyla şu öğelere
basın Start>Settings>System>Scre
en), Temizleme tipini etkin kıl onay
kutusunu işaretleyin.
v Okunabilirliği artırmak ya da
ekranda daha fazla içerik görmek
için, Metin Boyutu sekmesi üzerinde
(sırasıyla şu öğelere basın Start>Se
ttings>System>Screen), kaydırma
öğesini kullanarak metin boyutunu
ayarlayın.

Başlarken
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Ekran BİLGİSİ
Bugün Ekranı
Bugün ekranını özelleştirme

SİMGE

AÇIKLAMA
Menüye doğrudan girmek için
kullanılır.
Bir arama yapmak için kullanılır

İnternete erişmek için kullanılır.

Ekran BİLGİSİ

Metin ya da multimedya
mesajlarını göndermek
için ve gelen kutusundaki
mesajları görüntülemek için
kullanılır. Mesajlarla ilgili olan
farklı fonksiyonları aktif hale
getirebilirsiniz.

Bugün ekranı yaklaşan randevular,
durum göstergeleri gibi önemli bilgiler
görüntüler. İlişkilendirilmiş programı
açmak için ekranın bir bölümüne
basabilirsiniz.
v Bugün ekranına erişmek için sırasıyla
şu öğelere basın Start>Settings>Per
sonal>Today>Items.
Bugün ekranında görüntülenmesini
istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.
Konumunu değiştirmek için Yukarı taşı
ya da Aşağı taşı seçeneklerine basın.
İleride gerçekleştirilecek görev ve
randevu bilgilerini Seçenekler(sayfa
(30)'a bakın) öğesine basarak
özelleştirebilirsiniz.
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Ekran BİLGİSİ
Bugün zaman aşımı öğesine basın
ve açılır listeden saat rakamlarını
seçin. Belirtilen süre geçtikten sonra
telefonunuzu kullanmazsanız, ekran
Bugün ekranına geçer.
v Arka plan resmi dahil olmak üzere
Bugün ekranını senkronize etmek
için sırasıyla şu öğelere basın, Start>
Settings>Personal>Today>Appeara
nce sekmesi.
Arka plan için istediğiniz temayı
seçebilirsiniz. Kendi arka plan resminizi
kullanmak istiyorsanız, Arkaplan için
bu resmi kullan öğesine ve ardından
istediğiniz dosyanın konumunu
belirlemek üzere Gözat öğesine basın.

Varsayılan MS Bugün Ekranı
Bugün ekranında, o gün ile ilgili
önemli ve en son bilgileri görebilirsiniz.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

10

11

Ekran BİLGİSİ

1. Start düğmesi: Direkt olarak
kullanabileceğiniz Başlat menüsünü
görüntüler.
2. Tarih ve saat: Günün tarihini ve
mevcut saati gösterir. Saat & Alarm
ekranını açmak için basın.
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Göstergeler
Aşağıda cihazınızda görebileceğiniz
bazı durum simgeleri verilmiştir.
Simge Açıklama
Bluetooth Ahizesiz Kullanım
kuruldu
Bluetooth Ahizesiz Kullanım kanalı
açıldı
Bluetooth Yüksek Kaliteli Ses
kanalı açıldı
Kalan pil gücünü ifade eder.
Pilin oldukça azaldığını ifade eder.
Pil şarj oluyor.
Ses açık.
Ses kapalı
Zil titreşim modunda.
Bağlantı etkin durumda.
Bağlantı devre dışı.
Senkronizasyon işlemi
yürütülüyor.
Senkronizasyon hatası.

Ekran BİLGİSİ

3. Telefon bilgisi: Wi-Fi / Bluetooth açık
veya kapalı.
4. Okunmamış mesaj: Gelen
kutusundaki okunmamış mesajı
görüntüleyebilirsiniz.
5. Yaklaşan görev: Aktif görev sayısını
görebilirsiniz. Tüm görevlerin
mevcut durumlarını görmek için
basın.
6. Yaklaşan program: Yaklaşan
programı görebilirsiniz.
7. Yeni cevapsız çağrı yok: Cevapsız
çağrı geçmişini görüntüleyebilirsiniz.
8. Cihaz kilidi: Cihazı kilitleyebilirsiniz.
Kilidi açmak için sol alt köşeye basın.
9. Göstergeler: Bağlanabilirlik, SIM kart,
Ses ve Pil göstergeleri.
10. Takvim bağlantısı
11. Rehber listesi bağlantısı
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Ekran BİLGİSİ
Simge Açıklama
Maksimum sinyal gücünü ifade
eder.
Sinyal yok.
Telefon kapatıldı.
Bluetooth ayarları penceresinde
sırasıyla Başlat>Yardım öğelerine
basarsanız yardım dosyasına
ulaşabilirsiniz.
Bluetooth profillerinin
detaylarını görmek için Yardım'ı
kullanabilirsiniz.

Simge Açıklama
Telefon servisi yok.
Telefon servisi aranıyor.
Sesli arama yürütülüyor.
Aramalar iletildi.
Arama beklemede.
Cevapsız çağrı.
GPRS kullanılabilir
EDGE kullanılabilir
WCDMA veya HSDPA kullanılabilir

Ekran BİLGİSİ

HSDPA (Yüksek Hızlı Veri Paketi
İndirme İmkanı) kullanılabilir
Yeni e-posta veya metin mesajları.
Yeni sesli posta
Daha fazla bildirim bulunuyor.
Tümünü görüntülemek için
simgeye basın.
Cihazın kilitli olduğunu ifade eder.
Cihaz kilidi açıldı.
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Start Menüsünü
Kullanma
Bugün ekranının sol üst köşesinde
bulunan, Başlat menüsü, program
listesini görüntüler. Ekranı kapatmanızı
ve bir programdan bir başka programa
geçmenizi sağlar. Program listesinde
bulunan programlardan birine
stylus kalem ile basarak herhangi bir
programı çalışmaya başlatabilirsiniz.

Today ekranını düzenleme

Program Göstergeleri
Aşağıda cihazınızda kurulu bulunan
programlara ait bazı simgeler
listelenmiştir.
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Ekran BİLGİSİ

1. Bugün ekranını açmak için basın.
2. Bir programı çalıştırmaya başlamak
için basın. Başlat menüsünde
görüntülenen öğeler sırasıyla
şu öğelere basılarak senkronize
edilebilir Start>Settings>Personal
>Menus.
3. Son kullanılan bir programı
çalıştırmaya başlamak için basın.
4. Cihazınızda kurulu bulanan diğer
programları görüntülemek ve
seçmek üzere basın.
5. Cihaz ayarlarını değiştirmek üzere
basın.
6. Mevcut ekrana ait bir Yardım konusu
görüntülemek üzere basın.
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Ekran BİLGİSİ
Simge Açıklama
ActiveSync Cihazınız ve bilgisayar
arasında bilgileri Senkronize eder.
Calculator Toplama, çıkarma,
çarpma ve bölme gibi temel
aritmetik işlemlerini ve
hesaplamaları yapar.
Calendar Randevularınızın
kaydını tutar ve toplantı talepleri
oluşturur.
Camera Ses eşliğinde fotoğraf ve
video klipler çeker.
Wireless Manager Cihazınızın
bağlantılarını yönetir (Wi-fi,
Bluetooth, ve Telefon dahil).

Ekran BİLGİSİ

Contacts Arkadaşlarınızın ve
meslektaşlarınızın kaydını tutar.
Excel Mobile Yeni çalışma
kitapları oluşturur veya Excel
çalışma kitaplarına bakmanızı ve
düzenlemenizi sağlar.

Simge Açıklama
File Explorer Cihazınızda bulunan
dosyaları organize etmenizi ve
yönetmenizi sağlar.
Games İki adet önceden
yüklenmiş oyunu oynamanıza
imkan tanır: Bubble Breaker ve
Solitaire.
Help Cihazınızda bulunan bir
program ile ilgili Yardım konularını
görüntülemenizi sağlar.
Internet Explorer İnternet
Explorer Web ve WAP sitelerini
görüntüler ve İnternet üzerinden
yeni programlar ve dosyalar indirir.
Mobile Java Cihazınıza oyunlar
ve araçlar gibi Java uygulamalarını
indirmenizi ve kurmanızı sağlar.
Messaging E-posta ve metin
mesajları gönderir ve alır.
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Simge Açıklama

Simge Açıklama

Notes El yazısıyla ya da klavye
yardımıyla yazılmış notlar, çizimler
ve kayıtlar oluşturur.

Windows Media Cihazınızda
multimedya işlevinin
yürütülmesini sağlar.
Word Mobile Yeni belgeler
oluşturur ya da Word belgeleri
görüntülemenize ya da
düzenlemenize imkan tanır.
Internet sharing Cihazınızı
internet paylaşım cihazı olarak
kullanmanıza imkan tanır.
FM Radio FM Radyo dinlemenize
olanak sağlar.
PSNote Stylus kalemi kullanarak
el yazısı ile yazı yazmayı sağlar.
Autoprofile İnternet,MMS,Java
ve E-posta ayarlarınızın otomatik
olarak ayarlarmasına olanak
sağlar.

Ekran BİLGİSİ

Phone Arama yapar ve alır,
aramalar arasında geçiş yapar ve
konferans görüşme ayarlar.
Pictures&VideosCihazınızın
My Pictures klasöründe veya
bir depolama kartında bulunan
resim ve video dosyalarını toplar,
organize eder ve sıralar.
Messenger Windows Live
Messenger rehberinde kayıtlı
kişilere anlık mesajlar gönderir
ve alır.
PowerPoint Mobile
PowerPoint slaytları ve
sunuları görüntülemenizi ve
düzenlemenizi sağlar.
Search Rehberde bulunan kişileri,
cihazınızda kayıtlı verileri ve diğer
bilgileri aramanızı sağlar.

Tasks Görevlerinizin kaydını tutar.
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BİLGİ GİRME ve Arama
Ekran üzerine veri girmek için şu
giriş yöntemleri gibi çeşitli araçları
kullanabilirsiniz Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, ve
Transcriber. Geçerli olarak hangi giriş
yönteminin seçildiğini belirtmek
üzere menü sekmesinde Giriş Paneli
simgesi görüntülenir. Giriş Seçim oku
(Giriş Paneli simgesinin sağ kısmında
görüntülenir) kullanılabilir giriş
yöntemlerinin bir listesini açar.

Giriş Ekranına Genel Bakış

Giriş paneli
(Klavye)

BİLGİ GİRME ve Arama

Giriş ekranı
simgesi

Giriş Seçim
oku
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Standart ekran Klavyesini
kullanma

Simge Seçili giriş yönteminin ne
olduğunu belirtir

Ekran klavyesi metin girişi mümkün
olduğu anlarda kullanılabilir. Ekran
üzerinde görüntülenen klavyenin
tuşlarına basarak metni girebilirsiniz.
Ekran Klavyesini kullanarak metin
girme
v Ekran klavyesi metin girişi mümkün
olduğu anlarda kullanılabilir.
v Tuşların boyutunu daha büyük hale
getirmek için, Giriş Seçim okuna
ve ardından Seçeneklere basın.
Giriş yöntemi listesinde, Klavye
seçeneğini seçin ve ardından yazı
tipi stilini ve boyutunu ayarlayın.
v Metin girerken kullanılan genel
kurallar MS tabanlı bilgisayarlar ile
aynıdır.

Ekran klavyesi.
Letter Recognizer veya Block
Recognizer.
Transcriber.

Klavyeyi Kullanma
Metin, sembol ve rakam girmek için
QWERTY Klavyeyi veya standart ekran
Klavyesini kullanabilirsiniz.

BİLGİ GİRME ve Arama

Giriş yöntemini değiştirmek için, Giriş
Seçim okuna basın.
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BİLGİ GİRME ve Arama
Letter Recogniser’ı
Kullanma

BİLGİ GİRME ve Arama

Letter Recogniser özelliği ile ayrı
ayrı harf, rakam ve noktalama işareti
yazabilir ardından bunların klavye ile
yazılmış metin haline dönüşmesini
sağlayabilirsiniz.
Letter Recogniser'ı kullanarak
metin girme
v Letter Recogniser metin girişi
mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir.
v Tercih edilen kelime listesi 6 saniye
boyunca herhangi bir kullanıcı
tepkisi verilmemesi sonucunda
kaybolur.

Block Recognizer’ı
Kullanma
Block Recognizer özelliğiyle, harf,
rakam, sembol ve noktalama işareti
yazmak için tek bir çizik atmanız
yeterlidir, ardından yazılanlar
klavye ile yazılmış metin öğelerine
dönüştürülürler.
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Block Recogniser’ı kullanarak
metin girme

v Block Recogniser metin girişi

boyunca herhangi bir kullanıcı
tepkisi verilmemesi sonucunda
kaybolur.
v Kutunun abc (solda) alanına yazarak
harfleri girin.
v Kutunun 123 (sağda) alanına
yazarak rakamları girin.
v Kutunun herhangi bir alanına
basmak suretiyle sembol ve
noktalama işaretlerini girin ve
ardından istediğiniz karakteri
yazmaya devam edin.
BİLGİ GİRME ve Arama

mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir.
v Block Recognizer özelliğiyle, harf,
rakam, sembol ve noktalama işareti
yazmak için tek bir çizik atmanız
yeterlidir, ardından yazılanlar
klavye ile yazılmış metin öğelerine
dönüştürülürler.

v Tercih edilen kelime listesi 6 saniye
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BİLGİ GİRME ve Arama
Transcriber’ı Kullanma

BİLGİ GİRME ve Arama

Transcriber el yazısı, kitap alfabesi
ya da her ikisi ile birlikte yazmanıza
imkan tanıyan bir el yazısı tanıma
programıdır. Transcriber görünmez
olarak programların arka planında
çalışır ve entegre sözlüğü ile kelimeleri
tanır. Transcriber açıldığında, stylus
kalemi ile ekran üzerinde yapılan tüm
hareketleri el yazısı girişi olarak algılar.
Transcriber kullanımı ile ilgili daha fazla
bilgi edinmek için cihazınızda bulunan
Yardım dosyalarına bakın.

Transcriber'ı başlatma
1. Word Mobile gibi kullanıcı girişine
imkan tanıyan bir program
çalıştırmaya başlayın.
2. Giriş Seçim okuna basın ve ardından
Transcriber' a basın. Transcriber giriş
ekranı görüntülenir.
Transcriber'ı kullanarak yazma
1. Bir program içerisinde, metnin
gözükmesini istediğiniz alana imleci
yerleştirin.
2. Ekran üzerinde herhangi bir
alana yazmak üzere stylus kalemi
kullanın. El yazısı stylus kalemi
ekrandan kaldırdıktan kısa bir süre
sonra klavye ile yazılmış metne
dönüştürülür.
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Noktalama işareti ve sembol girme
Transcriber var olan metne kolaylıkla
noktalama işareti ve özel sembol
girmeyi sağlayan bir ekran klavyesine
sahiptir.
v Bir programdan Transcriber
araç çubuğunda bulunan
simgesine basın. Düğmeye
tekrar basana kadar klavye
görüntülenmeye devam eder.

Dikkat

BİLGİ GİRME VE ARAMA

v Klavyenin konumunu değiştirmek
için, başlık çubuğuna basılı tutun
ve ardından istediğiniz konuma
sürükleyin.
Herhangi bir metin
seçilmediğinde, klavyeyi
hareketini yaparak da açabilirsiniz.

Metin düzenleme
1. Bir program içerisinde, düzenlemek
istediğiniz metin üzerinde bir çizgi
çizin.
2. Stylus kalem ekrandan
kaldırıldığında çizgi kaybolur ve
seçili metin vurgulanır.
3. aşağıdakilerden birini uygulayın:
v Metni yeniden yazın.
v Harfleri büyük yapmak için
stylus kalem ile özel hareketleri
gerçekleştirin, boşluk ekleyin ve bu
şekilde devam edin.
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BİLGİ GİRME ve Arama
Transcriber Özel Hareketleri
Metni düzenlemek veya giriş, boşluk
ve sekme tuşuna basma etkisi
yaratmak üzere stylus kalem ile hızlıca
belirli çizgiler çizin.

BİLGİ GİRME ve Arama

Yapılacak Elde Edilecek Komut
Hareket
İmleç ile bir paragraf eklemek
üzere imlece giriş tuşuna basma
etkisini verme.
Hareketin yatay kısmı dikey
kısmına oranla en az iki kat daha
uzun olmalıdır.
İmleç ile bir boşluk ekleme.
Hareketin yatay kısmı dikey
kısmına oranla en az iki kat daha
uzun olmalıdır.
İmleci bir boşluk geriye hareket
ettirerek yazılı metni silme.
Sağdan sola doğru bir çizgi
çekerek hareket ettirin.

Yapılacak Elde Edilecek Komut
Hareket
Bir kelime seçildiyse alternatif
kelimeler menüsünü ya da
herhangi bir metin seçilmediyse
ekran Transcriber klavyesini açın.
Direkt olarak aşağı doğru gidip
tekrar yukarı çıkan bir çizgi
hareketi yapın.
Seçili harfi, kelimeyi ya da metin
parçasını büyük küçük olarak
değiştirme.
Direkt olarak yukarı çıkan bir çizgi
çizme hareketi yapın.
Son işlemi geri alma.
Direkt olarak yukarı çıkan
ardından aşağı doğru inen bir çizgi
çizme hareketi yapın.
Seçili metni kopyalama.
Soldan sağa doğru ardından
geriye doğru giden bir çizgi çizme
hareketi yapın.
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Yapılacak Elde Edilecek Komut
Hareket
Seçili metni kesme.
Sağdan sola doğru ardından
geriye doğru giden bir çizgi çizme
hareketi yapın.
Kopyalanan ya da kesilen metni
yapıştırın.
Ekranın sol alt köşesinden
başlayarak dikey olarak yukarı
sağa doğru, ardından aşağı sağa
doğru gidecek şekilde bir çizgi
çizme hareketi yapın.

Dikkat
v Ayrıca Transcriber araç çubuğunda
bulunan Giriş, Boşluk ve Geri al
düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Basılacak
Elde Edilecek Komut
Öğe
Yazma yönü, metin ve steno gibi
Transcriber seçeneklerini de
ayarlayabilirsiniz.
El yazınızdaki gibi harflerin
şekillerini de ayarlayabilirsiniz.
Rakam, noktalama işareti ve
sembol girebilirsiniz.

BİLGİ GİRME ve Arama

Sekme yerleştirme.
Hareketin yatay kısmı dikey
kısmına oranla en az iki kat daha
uzun olmalıdır.

Transcriber araç çubuğu
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BİLGİ GİRME ve Arama

BİLGİ GİRME ve Arama

Basılacak
Elde Edilecek Komut
Öğe
Metin giriş yöntemlerini
değiştirebilirsiniz.
• a modu. Optimum seviyede
el yazısı tanıma için varsayılan
moddur.
• 123 modu. Rakamlara ve bazı
harflere izin verilir ve hesap
makinesi etkinleştirilir.
• A modu. Tüm harfler otomatik
olarak büyük harf şeklinde
değiştirilir.
A veya 123 modundaysanız, stylus
kalemi kaldırdığınız anda tanıma
işlevi otomatik olarak varsayılan
moduna döner.

Basılacak
Elde Edilecek Komut
Öğe
İmlece bir boşluk ekleyebilirsiniz.
İmlece bir paragraf eklemek
üzere giriş tuşuna basma etkisini
verebilirsiniz.
İmleci sola doğru bir boşluk
kaydırabilirsiniz.
İmleci sağa doğru bir boşluk
kaydırabilirsiniz.
İmleci bir boşluk geriye hareket
ettirerek yazılı metni silebilirsiniz.
Geri ve metni silme.
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Ekran Üzerine Çizme
ve Yazma

BİLGİ GİRME ve Arama

Ekran üzerine direkt olarak çizebilir
veya yazabilir ve kendi el yazınız ile
yazdığınız notları kaydedebilirsiniz.
Bunu yapmak için Notlar başlığı
altında bulunan giriş modunu Yazma
olarak ayarlamanız gerekir.
El yazısı ile yazmayı tercih ediyor veya
notlarınıza sıklıkla çizimler ekliyorsanız
Yazma seçeneğini varsayılan giriş
yöntemi olarak ayarlamak sizin için
yardımcı olabilir. Klavye ile yazılmış
metni tercih ediyorsanız, varsayılan
giriş yöntemi olarak Tip seçeneğini
ayarlayın.

Notlar için giriş yöntemini ayarlama
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın
Start>Programs>Notes.
2. Not listesinde şu öğelere basın
Menu>Options.
3. Default mode kutusunda,
aşağıdakilerden birine basın:
v Not içerisine el yazısı ile yazılmış bir
metin ya da çizim girmek istiyorsanız
Yazma seçeneğini seçin.
v Klavye ile yazılmış bir not girmek
istiyorsanız Typing seçeneğini seçin.
4. Ok basın.
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BİLGİ GİRME ve Arama
Not yazma
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın
Start>Programs>Notes.
2. Not listesinde, New seçeneğine
basın.
3. Metninizi ekran üzerine yazın.
4. Bitirdiğinizde, not listesine geri
dönmek üzere Ok seçeneğine basın.

Dikkat
BİLGİ GİRME ve Arama

v El yazısı ile yazılmış metni
seçmek için yazının yanına basılı
tutun. Noktalar görüntülenir
görüntülenmez tam bir daire
oluşturmalarına fırsat vermeden,
hızlıca yazı boyunca sürükleyin.
Bir harfin üç çizgiyi aşması
durumunda, metinden çok bir
çizim gibi değerlendirilir.

Not içerisinde çizim yapma
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın
Start>Programs>Notes.
2. Not listesinde şu seçeneğe basın,
New.
3. Ekran üzerinde çizim yapmak için
stylus kalemi aynı bir dolma kalem
gibi kullanın.
4. Çiziminizin etrafında bir seçim
kutusu görüntülenir.
5. Bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine basın.

Dikkat
v Bir çizimi seçmek üzere (örneğin,
kopyalamak ya da silmek için), kısa
bir süre çizime basılı tutun. Stylus
kalemi kaldırdığınızda çizim seçilir.
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Not Okuma

Dikkat
v Hızlı bir şekilde kayıt oluşturmak
için, RECORD düğmesine basın.
Bip sesini duyduğunuzda, kayda
başlayın. İşiniz bittiğinde tuşu
serbest bırakın.

BİLGİ GİRME ve Arama

Tek başına bir kayıt oluşturabilir (sesli
not) veya bir nota kayıt ekleyebilirsiniz.
Sesli not oluşturma
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın
Start>Programs>Notes.
2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
v Tek başına bir kayıt oluşturmak için,
not listesinden kaydedin.
v Bir nota kayıt eklemek için, bir not
açın ya da oluşturun.
3. Kayıt araç çubuğu görüntülenmezse
şu seçeneklere basın Menu>View
Recording Toolbar.
4. Cihazın mikrofonunu ağzınıza veya
kaydedeceğiniz diğer ses kaynağına
yakın bir yerde tutun.

5. Bir nota kayıt ekliyorsanız
bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine basın.
6. Açılmış bir nota kayıt ekliyorsanız,
not üzerinde bir simge
görüntülenecektir.
7. Tek başına bir kayıt
oluşturuyorsanız, kayıt not listesinde
görüntülenecektir.
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BİLGİ GİRME ve Arama
Kayıt biçimlerini değiştirme
1. Sırasıyla şu öğelere basın Start>Setti
ngs>Personal>Input.
2. Options sekmesine basın ve
Ses kaydetme biçimi listesinde
istediğiniz biçim üzerine basın.
3. OK’e basın.

Dikkat

BİLGİ GİRME ve Arama

v Kayıt biçimlerini ayrıca Notlar
içinden de değiştirebilirsiniz. Not
listesinde sırasıyla şu öğelere basın,
Menu>Options>Default Mode).

Arama Bilgisi
Cihazınızda, My Documents
klasöründe veya bir depolama
kartında bulunan dosyaları ve diğer
öğeleri araştırabilirsiniz. Dosya adına
göre ya da öğenin içinde barındırdığı
kelimelere göre arama yapabilirsiniz.
Örneğin, e-posta mesajları, notlar,
randevular, rehber, görevler ve
çevrim içi Yardım içerisinde arama
yapabilirsiniz.
Bir dosya ya da öğe arama
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın
Start>Programs>Search.
2. Aranan hanesine dosya adı, bir
kelime veya araştırmak istediğiniz
bir başka bilgiyi girin.
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3. Bu öğeyi daha önce aradıysanız,
Aranan okuna basın ve öğeyi
listeden seçin.
4. Tür içerisinde aramanızı daha belirli
bir hale getirmede yardımcı olması
için veri tipini seçin.
5. Search seçeneğine basın.
6. My Documents klasörü ve alt
klasörleri araştırılır.
7. Sonuç listesinde açmak istediğiniz
öğeye basın.
BİLGİ GİRME ve Arama
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Genel FONKSİYONLAR
Cihaz sesini ayarlama
Zil sesi
seviyesi
Sistem ses
seviyesi

Genel FONKSİYONLAR

Ses Açık veya Titreşim durumu ya da
Ses Kapalı olarak ayarlanabilen Sistem
ve Zil sesini ayarlayabilirsiniz.
v Sistem ses seviyesi: Program
adlarına ve menü seçeneklerine
bastığınızda duyulan sesler için
ayarlanacak olan ses seviyesini
değiştirebilirsiniz.

v Zil sesi seviyesi: Zil sesi seviyesini

belirleyebilirsiniz.

Dikkat
v Telefonun konuşma sırasındaki
sesini arama sırasında
ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesinin
farklı zamanlarda ayarlanması zil,
bildirim ve MP3 ses seviyelerinin
de etkilenmelerine yol açar.
Titreşim modunu
etkinleştirdiğinizde ses otomatik
olarak sessize alınır ve cihaz
çağrı alındığında titrer. Başlık
çubuğunda Titreşim simgesi
(
) Titreşim modunun
etkinleştirildiğini belirtmek için
görüntülenir.
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Arama Yapma

Dikkat

Telefon Kişiler ve Hızlı arama
öğelerinden arama yapabilirsiniz.

Telefondan arama yapma
v Phone ekranında, istediğiniz telefon

numarasına basın ve ardından
Konuş düğmesine basın.

v Yanlış numaraya basarsanız
rakamlardan her seferinde bir
tanesini ayrı ayrı silmek üzere
Geri okuna ( < ) basın. Tüm
rakamları silmek için Geri okuna
basılı tutun.

Rehberden arama yapma
v Sırasıyla Start>Contacts öğelerine

Genel FONKSİYONLAR

basın.
v İstediğiniz kişi üzerine basın ve
ardından Search öğesine basın.
v Rehber listesinde ayrıca istediğiniz
kişi üzerine ve ardından aramak
istediğiniz telefon numarası üzerine
basabilirsiniz. Veya istediğiniz kişi
üzerine basılı tutabilir ve kısayol
menüsü üzerinde sırasıyla şu
öğelere basabilirsiniz Call work, Call
home veya Call mobile..
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Hızlı Arama İşlevi ile Arama
Yapma
Sıklıkla aradığınız numaraları tek
bir basışla aramak için Hızlı arama
işlevini kullanın. Örneğin, Hızlı
Arama üzerinde konum 2’ye bir kişi
atadığınızda, kişinin numarasını
aramak için Telefon ekranı üzerinde
sadece 2 üzerine basılı tutmanız
yeterli olacaktır. Hızlı Arama girişi
oluşturmadan önce, o numaranın
Kişiler içerisinde bulunuyor olması
gerekmektedir.

Hızlı Arama girişi oluşturma
1. Telefon ekranında Speed dial veya
Menu>View>Speed dial öğelerine
basın.
2. Sırasıyla Menu>New öğelerine
basın.
3. Bir kişi üzerine basın. Hızlı Arama
oluşturmak istediğiniz telefon
numarası üzerine basın.
4. Konum kutusunda yeni Hızlı Arama
için kullanılabilir bir konum seçin.

Genel FONKSİYONLAR

Dikkat
v K onum 1 genellikle sesli
postalarınız için ayrılır ve Hızlı
Arama özelliği varsayılan olarak
bir sonraki kullanılabilir konumu
atar. Daha önceden atanmış
bir konuma bir numara atamak
istediğinizde, yeni numara orada
bulunan numaranın yerine geçer.
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Çağrı Alma
Bir çağrı aldığınızda gelen çağrıyı
cevaplamak mı yoksa reddetmek
mi istediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir.

Gelen çağrıyı cevaplama ya
da reddetme
v Gelen çağrıyı cevaplamak için

Aramayı sonlandırma
Gelen ya da giden bir arama söz
konusuyken kapatmak için, Bitir
seçeneğine ya da cihaz üzerinde
E tuşuna basabilirsiniz.

Bir çağrıyı beklemeye alma
Bir başka çağrı geldiğinde cihaz
sizi bilgilendirir ve gelen bu çağrıyı
reddetme ya da cevaplama seçeneği
sunar. Mevcut olarak bir çağrı
almışsanız ve yeni çağrıyı da kabul
ederseniz, arayan iki kişi arasında
geçiş yapmayı ya da üç taraf ile
beraber konferans görüşmesi yapmayı
seçebilirsiniz.
1. İkinci çağrıyı almak için Yanıtla
öğesine basın ve ilk çağrıyı
beklemeye alın.
2. İkinci çağrıyı sonlandırıp ilk çağrıya
dönmek için, Bitir öğesine ya da
cihazınız üzerinde E tuşuna
basın.

Genel FONKSİYONLAR

Answer seçeneğine veya cihaz
üzerinde S tuşuna basın.
v Gelen çağrıyı reddetmek için Yoksay
seçeneğine ya da cihaz üzerinde
E tuşuna basın.

Gelen Çağrı
Seçenekleri
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İki çağrı arasında geçiş yapma

Hoparlörü açma ve kapatma

v Change öğesine basın.

Cihazınız üzerinde bulunan dahili
Hoparlör ahizesiz olarak konuşmanıza
ya da diğer kişilerin konuşmanızı
dinlemesine olanak sağlar.
v Bir çağrı sırasında Spr On öğesine
basın. Genel fonksiyonlar hoparlör
simgesi ( ) başlık çubuğunda
görüntülenir.
v Hoparlörü kapatmak için Spr Off
öğesine basın.

Konferans görüşmesi yapma
1. Bir çağrıyı beklemeye alabilir ve
ardından ikinci numarayı arayabilir
ya da mevcut olarak bir çağrı
almışken ikinci gelen çağrıyı da
kabul edebilirsiniz.
2. Sırasıyla Menu>Conferance
öğelerine basın.

UYARI

Genel FONKSİYONLAR

Dikkat
v Tüm servis sağlayıcılar konferans
görüşmeyi desteklemeyebilir.
Detaylı bilgi için servis sağlayıcınız
ile irtibata geçin.

• Duyma yetinize zarar gelmesini önlemek
için Hoparlör açıkken cihazı kulağınıza
tutmayın.
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Bir aramanın sesini kapama
Bir arama sırasında mikrofonu
kapatabilirsiniz, böylelikle arayan
kişiyi duyabilir ancak arayan kişinin sizi
duymasını engellemiş olursunuz.
v Bir arama sırasında, Sessiz
seçeneğine basın.
v Mikrofon kapatıldığında, ekranda
sessiz simgesi ( ) görüntülenir.
Mikrofonu tekrar açmak için Sesi aç
seçeneğine basın.

İlave Arama Bilgisi
Acil arama yapma
v Bulunduğunuz bölgeye ait

uluslararası acil durum numarasını
girin ve Konuş seçeneğine basın.

Dikkat
v SIM kartınızda ilave acil durum
numaraları bulunabilir. Detaylı
bilgi için servis sağlayıcınız ile
irtibata geçin.

1. + simgesi görüntülenene kadar
Telefon tuş takımında 0 tuşuna
basılı tutun. + simgesi aramakta
olduğunuz ülke için uluslararası
arama ön ekinin yerini alır.

Genel FONKSİYONLAR

Uluslararası arama yapma
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Genel FONKSİYONLAR
2. Aramak istediğiniz tam telefon
numarasını girin ve ardından Talk
öğesine basın. Tam telefon numarası
demekle ülke kodu, alan kodu (eğer
varsa başta bulunan sıfır hariç) ve
telefon numarası kastedilmektedir.

SIM Araç Kiti (STK)

Genel FONKSİYONLAR

Bu özelliğin kullanılabilmesi için servis
sağlayıcınızın sunduğu bilgi hizmeti
çeşitleri ile ilgili konulara erişmenizi
sağlayacak bir SIM kartının cihaza
takılması gerekir.
1. Sırasıyla Start>Programs>STK
Service simgelerine basın. Sunulan
hizmetlerin bir listesi görüntülenir.
2. Bir hizmete erişmek için, listede
bulunan ilgili öğeye basın.
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme
ActiveSync’i Kullanma

veya Görev bilgileri olduğu kadar
resim, video ve müzik dosyaları
gibi cihazınızda bulunan bilgileri
bilgisayarınızda bulunan bilgiler ile
senkronize eder.
v Cihazınızda bulunan Outlook, Eposta, Rehber, Takvim randevuları ve
Görevler gibi bilgileri direkt olarak
Exchange Server ile senkronize
eder bu sayede bilgisayarınız kapalı
bile olsa en güncel bilgilere sahip
olabilirsiniz.
v Cihazınız ve bilgisayarınız arasında
dosyaları senkronize etmeden
aktarmanıza imkan sağlar.
v Ne tarz bilgilerin senkronize
edileceğini ve ne miktarda
bilginin senkronize edileceğini
seçin. Örneğin, geçen Takvim
randevularından kaç haftalık
kısmının senkronize edileceğini
belirleyebilirsiniz.

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

ActiveSync Outlook içeriği gibi
cihazınızda bulunan bilgileri
bilgisayarınızda bulunan bilgilerle
senkronize eder. ActiveSync ayrıca
şirketiniz ya da servis sağlayıcınız
Exchange ActiveSync ile Microsoft
Exchange Server kullanıyorsa
Microsoft Exchange Server aracılığıyla
bir kablosuz ağ ya da cep telefonu
şebekesi üzerinden de senkronizasyon
işlemini yürütebilir. Senkronizasyon
sırasında, ActiveSync cihazınızda
bulunan bilgileri bilgisayarınızda
ve/veya Exchange Server üzerinde
bulunan bilgiler ile karşılaştırır ve tüm
konumları en son bilgiler ile günceller.
ActiveSync ile şunları yapabilirsiniz:

v Outlook, E-posta, Rehber, Takvim
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Bir bilgisayar ile bilgi senkronize
etmeden önce ilk olarak bilgisayarınıza
ActiveSync programını yüklemeniz ve
cihazınız ve bilgisayarınız arasında bir
senkronizasyon ilişkisi oluşturmanız
gerekir. Cihazla birlikte gelen Başlarken
diskinden ActiveSync programını
yükleyebilirsiniz. ActiveSync cihazınıza
önceden kurulmuştur.
ActiveSync programını kurduktan ve
senkronizasyon ilişkisini oluşturduktan
sonra bilgisayarınızda bulunan
ActiveSync programı bağladığınızda
cihazınızı tanır ve cihazınızda
belirlemiş olduğunuz senkronizasyon
ayarlarına göre bilgi aktarımına başlar.

Cihazınızı şirketinizde Exchange Server
ile ya da kablosuz servis sağlayıcınız
aracılığıyla da senkronize edebilirsiniz.
Böyle yapmayı planlıyorsanız, Sync
Kurulum Sihirbazını başlatmadan
önce sistem yöneticinizden Exchange
Server adını, kullanıcı adınızı, şifrenizi
ve etki alanı adını öğrenin.

ActiveSync’i Kurma ve
Ayarlama
1. ActiveSync'i Başlarken diskinde
açıklandığı şekilde bilgisayarınıza
yükleyin. Kurulum tamamlandıktan
sonra Sync Kurulum Sihirbazı
cihazınızı bilgisayarınıza
bağladığınızda otomatik olarak
çalışmaya başlar.
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Dikkat
v Sihirbazı tamamladığınızda,
ActiveSync cihazınızı
otomatik olarak senkronize
eder. Senkronizasyon
tamamlandığında, cihazınızı
bilgisayardan çıkartabilirsiniz.

Windows Vista™ Ayarı
Microsoft Windows Mobile® Device
Center, Windows Vista™ üzerinde
Microsoft® ActiveSync® yerine geçen
programdır.

Dikkat
vW
 indows Vista’nın bazı
sürümlerinde Windows Mobile
Device Center önceden yüklenmiş
olarak gelir. Windows Mobile
Device Center kullandığınız
Windows Vista dahilinde
bulunmuyorsa, cihazınızla birlikte
gelen Başlarken Diskinden
yükleyebilirsiniz.

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

2. Sihirbazı tamamlamak için ekranda
görüntülenen talimatları takip
edin. Sync Kurulum Sihirbazında
aşağıdakilerden birini ya da her
ikisini gerçekleştirin:
v Bilgisayarınız ve cihaz arasında
senkronizasyon ilişkisi oluşturun.
v Direkt olarak Exchange Server
ile senkronize olabilmesi için
bir Exchange Server bağlantısı
yapılandırın.
3. Senkronize edilecek bilgi tiplerini
seçin.
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme
Windows Mobile Device
Center’da senkronizasyon
ayarı

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp
Windows Mobile Device Center'ı
ilk kez başlattığınızda cihazınız ile
Windows Mobile ortaklığı kurmanız
talep edilir. Ortaklık oluşturmak için
aşağıdaki adımları takip edin.
v Cihazınızı bilgisayara bağlayın.
Windows Mobile Device Center
açıldığında kendisini yapılandırır.
v Lisans anlaşması ekranında, Accept
seçeneğine basın.
v Windows Mobile Device Center'ın
Ana ekranında Set up your device
seçeneğine tıklayın.

Dikkat
v Sadece medya dosyaları aktarmak,
güncellemeleri kontrol etmek ve
cihazınıza göz atmak istiyorsanız
ama Outlook bilgisini senkronize
etmek istemiyorsanız Connect
without setting up your device
seçeneğini seçin.
v Senkronize etmek istediğiniz öğeleri

seçin, ardından, Next öğesine
tıklayın.
v Bir cihaz adı girin ve Set Up
seçeneğine tıklayın. Kurulum
sihirbazını sonlandırdığınızda,
Windows Mobile Device Center
cihazınız ile otomatik olarak
senkronize olur. Senkronizasyon
sonrasında Outlook e-postalarının
ve diğer bilgilerin cihazınızda
görüntülendiğine dikkat edin.
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Windows Mobile Device
Center’ı Kullanma

> ___ new pictures/video clips are
available for import, seçeneklerine
bastığınızda bir sihirbaz, fotoğrafları
işaretleyerek cihazınızdan Windows
Vista kurulu bilgisayarınızda
bulunan Fotoğraf Galerisine
aktarmanıza yardımcı olur.
v Windows Media™ Player'ı kullanarak
müzik ve video dosyalarını
senkronize etmek için Pictures,
Music and Video > Add media to
your device from Windows Media
Player öğelerine tıklayın. Daha fazla
bilgi için, Bölüm 11'de anlatılan
“Windows Media® Player Mobile”
başlığına bakın.
v Cihazınızda bulunan belgeleri ve
dosyaları görüntülemek üzere File
Management > Browse the contents
of your device öğelerine tıklayın.

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Windows Mobile Device Center'ı
açmak için Windows Vista işletim
sistemi kurulu bilgisayarınızda sırasıyla
Start > All Programs > Windows
Mobile Device Center öğelerine basın.
Windows Mobile Device Center ile
aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
v Senkronizasyon ayarlarını
değiştirmek üzere Mobile Device
Settings seçeneğine tıklayın.

v Sırasıyla Pictures, Music ve Video
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme
Senkronize Etme
USB veya Bluetooth bağlantısı
ile cihazınızı bir bilgisayara
bağladığınızda, ActiveSync derhal
senkronizasyon işlemini yürütür.
Cihaz bağlıyken, gerek bilgisayar
üzerinde gerekse cihaz üzerinde her
değişiklik yaptığınızda ActiveSync
senkronizasyon işlemini gerçekleştirir.
CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Outlook bilgilerini senkronize
etme
Cihazınız ve bilgisayar arasında
bir senkronizasyon ilişkisi
oluşturduysanız, senkronizasyon
işlemi Outlook bilgilerini her iki
makinede de en güncel haliyle saklar.
ActiveSync cihazınızın saklama
alanını korumak için varsayılan olarak
sınırlı miktarda bilgi senkronize
eder. Belirli bir bilgi tipi için bilgi
tipine göre Ayarlarda belirlenmiş

olan bilgi senkronize etme miktarını
değiştirebilirsiniz.
Cihazınızı birden fazla sayıda bilgisayar
ile veya bir ya da daha fazla bilgisayar
ve Exchange Server kombinasyonu
ile senkronize olacak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Birden fazla sayıda
bilgisayar ile senkronize ederken
senkronize ettiğiniz öğeler senkronize
edildikleri tüm bilgisayarlarda
görüntülenir.
Örneğin, farklı öğelere sahip iki
bilgisayar ile senkronizasyon işlemi
gerçekleştirdiyseniz (PC1 ve PC2)
ve her iki bilgisayar ile de Rehber ve
Takvim senkronizasyonu yaptıysanız
sonuç aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
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Konum Yeni durum
PC1

PC2’de bulunan tüm Outlook
kişileri ve takvim randevuları
şimdi PC1’de de bulunuyor.

PC2

PC1’de bulunan tüm Outlook
kişileri ve takvim randevuları
şimdi PC2’de de bulunuyor.

Cihaz

Hem PC1’de hem de PC2’de
bulunan tüm Outlook kişileri ve
takvim randevuları şimdi cihazda
da bulunuyor.

Senkronizasyonu başlatma ve
sonlandırma
v Medya dosyaları da dahil olmak

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

üzere Outlook bilgilerini ve
bilgisayarda bulunan diğer yerel
bilgileri senkronize etmek için
cihazınızı Bluetooth ya da bir kablo
aracılığıyla bilgisayara bağlayın.
v Direkt olarak bir Exchange
Server ile senkronizasyon işlemi
yürütüyorsanız, bilgisayar
bağlantınızı ağa "doğrudan geçiş
" yapmak için kullanabilirsiniz
veya bilgisayara bağlanmadan
senkronizasyon işlemini cep
telefonu şebekesi veya bir Wi-Fi ağı
üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme
v ActiveSync'de, Sync öğesine basın.

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Tamamlanmadan senkronizasyon
işlemini sonlandırmak için Stop
öğesine basın. Hangi bilgilerin
senkronize edileceğini değiştirmek
için
1. Cihaz üzerinde ActiveSync'de,
Menu>Options butonuna basın.
2. Aşağıdakilerden birini ya da her
ikisini gerçekleştirin:
v Senkronize etmek istediğiniz
öğelerin yanlarında bulunan
işaretleme kutucuklarını
işaretleyin. İşaretleme kutucuğunu
işaretleyemiyorsanız, listede başka
bir yerde aynı bilgi tipine ait başka
bir işaretleme kutucuğunun işaretini
silmeniz gerekiyor olabilir.
v Senkronize edilmesini istemediğiniz
tüm öğelerin yanlarındaki
işaretleme kutucuklarındaki
işaretleri kaldırın.

3. Bir bilgisayar ile senkronizasyon
ilişkisine tamamen son vermek için
PC ve ardından öğesine basın.

Dikkat
vO
 utlook e-posta sadece bir
bilgisayar ile senkronize edilebilir.
Kullanılabilir senkronizasyon
ayarlarını değiştirmek için bilgi
tipini seçin ve ardından Settings
seçeneğine basın.
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Direkt olarak Exchange Server
ile senkronize etme

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Şirketiniz veya kablosuz
servis sağlayıcınız aracılığıyla
kullanabiliyorsanız cihazınız
ile Exchange Server arasında
senkronizasyon oluşturabilirsiniz.
Ancak aşağıdaki bilgileri edinmek
üzere öncelikle sistem yöneticiniz ile
irtibata geçmelisiniz ardından adım
adım ilerleyebilirsiniz: Exchange Server
adı, kullanıcı adınız, şifre ve etki alanı
adı.
1. Cihaz üzerinde ActiveSync ile
sırasıyla Menu > Configure Server
öğelerine basın. Exchange Server
ile henüz senkronizasyon ayarlarını
tamamlamadıysanız şu mesajı
alırsınız, Add Server Source.

2. Server address içinde Exchange
Server’ı çalıştıran sunucunun adını
yazın ve ardından Next seçeneğine
basın.
3. Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve alanı
girin ardından Next seçeneğine
basın. Senkronizasyon sorunlarını
çözmeye yönelik kuralları
değiştirmek için, Advanced
seçeneğine basın.
4. Exchange Server ile senkronize
ettiğiniz bilgi öğesi tiplerinin işaret
kutucuklarına işaret koyun.
5. Kullanılabilir senkronizasyon
ayarlarını değiştirmek için bilgi
tipini seçin ve ardından Settings
seçeneğine basın.
6. Finish seçeneğine basın.
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CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme
Bluetooth aracılığıyla
senkronizasyon
Bluetooth özelliğini kullanarak
senkronizasyon işlemini
gerçekleştirmek üzere cihazınızı
bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth aracılığıyla
bilgisayarla senkronizasyon
CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

1. İlk olarak bilgisayarınız üzerinde
bulunan ActiveSync bağlantıları
Settings menüsünde bulunan “Allow
connections to one of the following”
seçeneğini işaretleyin.
Uygun COM portunu seçin.
Kullanılabilir bağlantı bulunmaması
durumunda, ilk olarak bir Bluetooth
eşleştirmesi yapmanız gerekir.

2. Bluetooth bağlantı sihirbazında
bulunan ActiveSync via Bluetooth
öğesini seçin (Bluetooth Settings>Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).

Müzik, Video ve
Resim Dosyalarını
Senkronize etme
Seyahat ederken müzik dosyalarınız ya
da diğer dijital medyalarınızı yanınızda
taşımak istiyorsanız ActiveSync müzik,
video ve resim dosyalarını senkronize
etmek için Windows Media Player ile
birlikte çalışır.
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Medya senkronizasyon
ayarlarını değiştirin
Senkronize edilecek olan
ActiveSync’de Medya bilgisi tipini
seçtikten sonra, Windows Media
Player çalma listesinde bulunan tüm
favori müzik, video ve resim dosyaları
senkronize edilebilir. Bu medya
dosyaları için Windows Media Player
dahilinde senkronizasyon ayarlarını
yapmanız yeterlidir.
Bir depolama kartı ile senkronizasyon
ilişkisi kurma
1. Windows Media Player’ı açın.
2. Sync sekmesine tıklayın.
3. Hafıza kartını seçin.
4. Set up Sync seçeneğine tıklayın.
Cihaz üzerinde Windows Media
Player’ı kullanma ile ilgili bilgi için,
Bölüm 8’e bakın.

CİHAZINIZI SENKRONİZE Etme

Senkronize edilecek olan
ActiveSync'de Media bilgi tipini
seçmenin yanı sıra, tüm medya
senkronizasyon ayarları Windows
Media Player'da yapılmalıdır. Medya
senkronizasyonundan önce şu
işlemleri yapmanız gerekir:
v Bilgisayarınıza Windows Media
Player Version 10'i yükleyin.
v Bir USB kablosu ile cihazınızı
bilgisayara bağlayın. Cihaz mevcut
konumda bluetooth aracılığıyla
bağlı ise, medya senkronizasyonuna
başlamadan önce bu bağlantıyı
sonlandırmanız gerekir.
v Cihazınıza bir hafıza kartı takın
(32MB veya daha yüksek kapasiteli
olanlar tavsiye edilir).
v Hafıza kartı ve Windows Media
Player arasında bir senkronizasyon
ortaklığı oluşturun.
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İLETİŞİM
Messaging (Mesajlar)
Bu menü dahilinde Metin Mesajları,
MMS, E-posta IMAP, E-posta POP3 ve
Yeni E-posta Hesabı ile ilgili işlevler
bulunmaktadır. Outlook e-postası,
İnternet servis sağlayıcısı aracılığıyla
(ISP) İnternet tabanlı e-posta ve metin
mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz.
Ayrıca VPN bağlantısı kullanarak
iş yerinizden de e-postalarınıza
erişebilirsiniz.

E-posta hesabı oluşturma

İLETİŞİM

E-posta gönderip alabilmek için
İnternet servis sağlayıcısı (ISP)
aracılığıyla faydalandığınız bir
e-posta hesabı veya VPN sunucu
bağlantısı kullanarak eriştiğiniz bir
hesap (genellikle iş yerinde kullanılan
hesaplar) oluşturmanız gerekir.

v Start>Messaging öğelerine basın.
v New e-mail account öğesine basın.
v E-posta adresinizi girin ve Next

öğesine basın.
Otomatik ayarlama gerekli e-posta
sunucusu ayarlarını indirmeyi dener
böylelikle bu ayarları el ile girmenize
gerek kalmaz.
v Otomatik ayarlama bittiğinde İleri
öğesine basın.
v Adınızı (e-posta gönderirken
görüntülenmesini istediğiniz isim),
kullanıcı adı ve şifrenizi girin; İleri
öğesine basın.
Şifrenizi kaydederek bir sonraki sefer
tekrar girmek zorunda kalmamak için
Parolayı sakla işaretleme kutucuğunu
işaretleyin.
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Otomatik ayarlama başarılı olduysa,
Adınız ve Kullanıcı adı alanları
otomatik olarak doldurulur. İleri
öğesine ve ardından hesabınızı
oluşturmayı tamamlamak üzere Son
seçeneğine veya ilave ayarlara erişmek
üzere Seçenekler seçeneğine basın.
Otomatik ayarlama başarısız olursa
veya VPN sunucu bağlantısını
kullanarak eriştiğiniz bir hesabınız
bulunuyorsa, aşağıda belirtilen bilgileri
öğrenerek el ile girmek için ISP ya da
ağ yöneticiniz ile irtibata geçin:

Yeni Metin Mesajları

Ülkeye göre Hesap Adı “Text
Messages”“SMS” ile değiştirilebilir.
v Bir veya daha fazla alıcıya ait e-posta

adresini veya metin mesajı adresini
aralarına noktalı virgül koyup
ayırarak girin. Kişiler'de bulunan
adres veya telefon numaralarına
erişmek için Add Recipient öğesine
basın.
v Mesajınızı girin. Hızlı bir şekilde
genel mesaj eklemek için, sırasıyla
Menu>My Text öğelerine ve
ardından arzu ettiğiniz mesaja basın.
v Yazım hatalarını kontrol etmek için
Menu>Spell Check öğelerine basın.
v Send öğesine basın.

İLETİŞİM

Mesaj sayfalarını kontrol ederek
metin mesajları yazabilir ya da
düzenleyebilirsiniz.
v Sırasıyla şu öğelere basın
Start>Messaging>Text
Messages>Menu>New

Dikkat

75
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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İLETİŞİM
Yeni MMS Mesajları
MMS mesajı oluştururken, daha
sonra mesaj ile birlikte göndermek
için kullanmak üzere cihazın
kamerası ile fotoğraf ya da video
klip çekerek Multimedya mesajları
yapılandırabilirsiniz.

Dikkat

İLETİŞİM

Ayrıca Resimler&Videolar veya
Kamera programlarından da direkt
olarak MMS mesajı gönderebilirsiniz.
v My Pictures’dan bir resim seçin
ve Gönder seçeneğine basın. Bir
hesap seçin'den MMS’e basın.
v Kamerayı kullanarak bir fotoğraf
ya da MMS video klip çekin ve
ardından Send’e basın.
v MMS’e basın.

MMS mesajı oluşturmaya
başlama
Her slaytın bir fotoğraftan, sesten ya da
video klip ve/veya metinden oluştuğu
çeşitli slayt kombinasyonları ile MMS
mesajları oluşturabilirsiniz.
v Start>Messaging>MMS>Menu>Ne
w öğelerine basın.
v Choose a Media Message ekranında,
önceden tanımlanmış şablonlar
arasından bir şablon seçin.
v To seçeneğinden alıcının telefon
numarasına ya da e-posta adresine
direkt olarak girin veya İletiler'den
bir telefon numarası ya da bir eposta adresi seçmek üzere To, Cc ya
da Bcc seçeneklerine basın.
v Mesajınıza bir konu girin.
v Bir fotoğraf ya da video klip seçip
göndermek için basın.
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v İlgili alanlara basarak metin girin ve

ses klipleri yerleştirin.
v Mesajı göndermek için Send
öğesine basın.

Mesaj yönetimi
v Start>Messaging öğelerine basın ve

bir Account seçin.

v Inbox’a basın,burada MMS, Outlook

Dikkat
Üst sağ çubukta Sıralama ölçütü
seçeneğine bastığınızda mesajları
İleti türü, Kimden, Alınan, Konu
kriterlerine göre sıralayabilirsiniz.

İLETİŞİM

E-mail, Metin Mesajları, Email
IMAP ve Email POP3 klasörlerini
görüntüleyebilirsiniz.
v Klasöre basın ve burada bir mesaj
kutucuğu seçin.
1. D
 eleted Items: Silinmiş öğeleri
görüntüleyebilirsiniz.
2. Drafts: Kaydedilmiş mesajları
görüntüleyebilirsiniz. Bir mesaj seçin
ve ardından mesajı düzenleyin.

3. I nbox: Alınan mesajları
görüntüleyebilirsiniz. Bir mesaj seçin
ve görüntüleyin.
4. Outbox: Giden Kutusu gönderilmek
üzere bekleyen mesajların
saklandığı geçici bir depolama
alanıdır. Gönderilemeyen mesajlar
da Giden Kutusunda saklanır.
5. Sent Items: Göndermiş olduğunuz
mesajları görüntüler (Mesaj/Eposta).
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İLETİŞİM
Mesaj İndirme

İLETİŞİM

Mesajlarınızı nasıl indireceğiniz sahip
olduğunuz hesap tipine göre değişir:
• Bir Outlook E-posta hesabında
e-posta alıp gönderebilmek için
ActiveSync ile senkronizasyona
başlayın.
• Bir İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP)
aracılığı ile sahip olduğunuz veya bir
VPN sunucusu bağlantısı (genellikle
işyerlerinde kullanılan hesaplar)
ile eriştiğiniz e-posta hesabıyla
e-posta mesajları gönderip almak
için, mesajları uzak bir e-posta
sunucusundan indiriniz.
• Telefonunuz açıldığında metin
mesajları otomatik olarak alınır.
Telefonunuz kapatıldığında
telefonunuz tekrar açılana kadar
mesajlar servis sağlayıcınız tarafından
saklanır.

Bir mesaja cevap verme yada
iletme
1. Mesajı açın ve Reply veya
Menu>Reply>Reply all veya
Menu>Reply>Send öğelerine basın.
2. Cevabınızı girin. Hızlı bir şekilde
genel mesaj eklemek için, sırasıyla
Menu>My text öğelerine ve
ardından arzu ettiğiniz mesaja
basın.
3. Yazım hatalarını kontrol etmek için
Menu>Spell Check öğelerine basın.
4. Send öğesine basın.
Daha fazla başlık bilgisi görüntülemek
için Types’a basın.
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Phone (Telefon)

Dikkat
Mesaj aldığınızda bir uyarı alırsınız.
Bu mesajlar Inbox’ta sıralanır.
Inbox’ta her mesajı simgelerle
tanımlayabilirsiniz.
Telefonda ‘No space for SIM message’
mesajı görüntülenirse Inbox’dan
mesaj silerek yer açmanız gerekir.
Telefonda ‘No space for Message’
mesajı görüntülenirse, mesaj,
medya dosyaları ve uygulama silerek
bellekte boş yer açabilirsiniz.

Dikkat
Telefon numaranızı sırasıyla
Start>Settings>Phone öğelerine
basarak bulabilirsiniz.

İLETİŞİM

* SIM Mesajı
SIM Mesajı istisnai olarak SIM
kartta saklanan mesaj anlamına
gelmektedir. Bu mesajları telefona
taşıyabilirsiniz.

SmartDialler özelliğini kolaylıkla
kullanabilirsiniz Tuş takımı üzerinde bir
rakama bastığınızda ekranda girmiş
olduğunuz rakam ile başlayan Arama
Geçmişindeki telefon numaraları
ve Kişiler veya Arama Geçmişindeki
girmiş olduğunuz harf ile başlayan
isimler görüntülenir.
Numarayı aramak istediğinizi
seçebilirsiniz.
Ayrıca uluslar arası bir arama ya da acil
durum çağrısı da yapabilirsiniz.
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İLETİŞİM
Arama yapma
Arama ekranı tuş takımına basarak
veya tuş takımı üzerinde rakamlara
basarak bir telefon numarası girin.
Arama yapmak için Talk’a veya S
tuşuna basın.
Bir arama bağlandığında, çağrı süresi
görüntülenmeye başlar.

Aramayı sonlandırma
Aramayı sonlandırmak için End’e veya
E tuşuna basabilirsiniz.

Arama Geçmişi'nden arama
yapma
Arama Geçmişine basın ardından
istediğiniz numarayı seçerek arama
yapabilirsiniz.
Görüntülemek istediğiniz çağrı üzerine
bastığınızda, ekranda bu çağrının
saati, tarihi ve ne kadar sürdüğü
görüntülenir.
Telefonunuzun ayarlarını, kullandığınız
servisleri ve bağlandığınız şebekeyi
kişiselleştirebilirsiniz.

İLETİŞİM
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Hızlı arama özelliğini
kullanarak arama yapma
Bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz.
Sırasıyla Speed dial>Menu>New
öğelerine basın, ardından basarak kişi
listesini seçebilirsiniz.

Arama günlükleri
En son cevapsız, alınan ve aranan
çağrıları görüntüleyebilirsiniz.
Arama yapabilir, metin mesajı,
multimedya mesajı gönderebilir ve
rehbere kaydedebilirsiniz.
Seçili numarayı ya da tüm numaraları
bir seferde silebilirsiniz.

Rehbere Kaydetme
İletişim etkinliğinden Kişiler’e kişi
bilgisi ekleyebilirsiniz.

Not Görüntüleme
İletişim etkinliği ile ilgili detaylı bilgi
görüntülemeye yarar.
İLETİŞİM
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81

2008.5.16

3:55:12 PM

İLETİŞİM
Silme

Filter

Tüm günlük içeriğini siler.

v All calls: Cevapsız, alınan ve aranan

Metin Mesajı Gönderme..
İstediğiniz numarayı bulduktan sonra
bir metin mesajı gönderebilirsiniz.

Multimedya Mesajı
Gönderme
İstediğiniz numarayı bulduktan
sonra bir multimedya mesajı
gönderebilirsiniz.
[Options Menüsü]

İLETİŞİM

çağrı kayıtlarını görüntülemenizi
sağlar. Kayıtlardan seçtiğiniz
numaraya arama yapabilir veya
bir mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca
numarayı Kişiler'a kaydedebilirsiniz.
v Missed: Size ulaşmada başarısızlıkla
sonuçlanmış son 20 telefon
numarasını görüntülemenize imkan
tanır.
v Outgoing: Aradığınız ya da
aramaya çalıştığınız son 20 telefon
numarasını görüntülemenize imkan
tanır.
v Incoming: Cevapladığınız
son 20 telefon numarasını
görüntülemenize imkan tanır.
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Delete All Calls
Tüm çağrıları silebilirsiniz.

Call Timers...
Telefonunuza gelen ve
telefonunuzdan yaptığınız çağrıların
süresini görüntüleyebilirsiniz.

Contacts (Rehber)

İLETİŞİM

Rehber hem adres defteriniz hem
de sizinle iletişim kuran kişilerin ve
işyerlerinin bilgilerinin depolandıkları
yerdir. Kişi ile ilgili telefon numaralarını,
e-posta adreslerini, ev adreslerini ve
doğum günü veya yıl dönümü gibi
diğer bilgileri saklar. Ayrıca kişiye resim
ekleyebilir veya zil sesi atayabilirsiniz.
Kişi listesinden hızlı bir şekilde
insanlarla iletişim kurabilirsiniz. İletişim
bilgileri özetini görüntülemek üzere
listede bulunan bir kişi üzerine basın.
Buradan arama yapabilir ya da bir
mesaj gönderebilirsiniz.
Bilgisayarınızda Outlook
kullanıyorsanız, cihazınız ve
bilgisayarınız arasında rehberi
senkronize edebilirsiniz.
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İLETİŞİM
Contacts’a genel bakış

Kişi oluşturmak için

Contacts(Rehber) hem adres
defteriniz hem de sizinle iletişim
kuran kişilerin ve işyerlerinin
bilgilerinin depolandıkları yerdir. Kişi
ile ilgili telefon numaralarını, e-posta
adreslerini, ev adreslerini ve doğum
günü veya yıl dönümü gibi diğer
bilgileri saklar. Ayrıca kişiye resim
ekleyebilir veya zil sesi atayabilirsiniz.

1. Sırasıyla Start>Contacts öğelerine
basın.
2. New öğesine basın ve iletişim
bilgilerini girin.
3. Bitirdiğinizde OK’e basın.

İpucu
v K işi listenizde bulunmayan birisi
size telefon ederse ya da bir mesaj
yollarsa, Arama Geçmişi'nden veya
sırasıyla Menu>Save to Contacts
öğelerine basarak mesajdan kişi
oluşturabilirsiniz.
İletişim bilgileri listesinde, nereye
resim ekleyebileceğinizi ya da
kişiye bir zil sesi atayabileceğinizi
görebilirsiniz.

İLETİŞİM
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İletişim bilgilerini değiştirme
1. Sırasıyla Start>Contacts öğelerine
basın.
2. Kişiye basın.
3. Sırasıyla Menu>Edit öğelerine basın
ve değişiklikleri girin.
4. Bitirdiğinizde OK’e basın.

Kişi listesi ile çalışma
Kişi listesini kullanmanın ve senkronize
etmenin pek çok yolu vardır. Burada
birkaç tavsiye bulabilirsiniz:
1. Sırasıyla Start>Contacts öğelerine
basın.

2.Kişi listesinde aşağıdakilerden birini
yapın:
v Ad görünümünde, bir ad girerek
ya da alfabetik dizini kullanarak
bir kişiyi araştırabilirsiniz. Ad
görünümüne geçmek için,
Menu>View by>Name öğelerine
basın.
v Bir kişi hakkında bilgi özeti görmek
için, kişi üzerine basın. Buradan
bir arama yapabilir ya da mesaj
gönderebilirsiniz.
v Bir kişi için uygulanabilir etkinlikleri
görmek için kişi üzerine basılı tutun.

İLETİŞİM
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İLETİŞİM
v Belirli bir şirkette çalışan kişi listesini

görüntülemek için, Menu>View
by>Company öğelerine basın.
Ardından şirket adına basın.

Rehbere SIM kaydı kopyalama

İletişim

SIM kartınıza kişi kaydettiyseniz,
bunları cihazınızda bulunan Kişilere
tek tek kopyalayabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start>Contacts öğelerine
basın.
2. Kopyalamak üzere kişi üzerine basın.
3. Sırasıyla şu öğelere basın
Menu>Save to Contacts’a kaydet.
Ya da benzer olarak Save to SIM
menüsünü seçerek cihazınızda
bulunan Kişileri de SIM kartınıza tek
tek kopyalayabilirsiniz.

Kişi bulma
Kişi listeniz uzun olduğunda kişi
bulmak için kullanabileceğiniz pek çok
yol bulunmaktadır.
1. Sırasıyla Start>Contacts öğelerine
basın.
2. Ad görünümünde değilseniz,
sırasıyla Menu>View by>Name
öğelerine basın.
3. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
v İstediğiniz kişi görüntülenene kadar
görüntülenen metin kutusuna bir
isim yazmaya başlayın. Tüm rehberi
tekrar görüntülemek için, metin
kutusuna basın ve metni silin.

86
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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v Kişi listesinin üstünde görüntülenen

alfabetik dizini kullanın. Alfabetik
dizine bastığınızda, seçki vurgusu o
harf ile başlayan ilk öğeye geçer.
v Listeyi kategorilere göre
filtrelendirin. Kişi listesinde,
Menu>Filter öğelerine basın.
Ardından, bir kişiye atadığınız
kategoriye basın. Tüm kişileri tekrar
görüntülemek için, Tüm Kişiler
öğesini seçin.
v Ayrıca kişi bulmak için
şu yolu da izleyebilirsiniz
Start>Programs>Search.

İLETİŞİM
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MULTİMEDYA
Multimedia simgesine tıklarsanız,
kamera,, video kamera, ses kaydedici,
MP3, Radyo ve Java oyunları gibi
Multimedya ile ilgili menüye
girebilirsiniz.

Dikkat
v Varsayılan klasör adlarını

değiştirmeyin aksi taktirde düzgün
çalışmayacaktır.

Camera (Kamera)
MULTİMEDYA

Kamerayı açmak için aşağıdakilerden
birini yapın:
1. Direkt olarak Kamera moduna
geçmek için c tuşuna basın. Ya
da, Multimedia simgesine basın ve
ardından Camera menüsünü seçin.

2. Görüntüyü yakalamak üzere konu
üzerine odaklanın ve ardından c ya
da OK/Confirm tuşuna basın.
Sol alt kısımda bulunan Camera Switch
öğesine basarak Dahili ya da Harici
kameralardan birini seçebilirsiniz.
3. Resmi otomatik olarak
kaydedebilirsiniz.
4. Fotoğraf My Pictures klasörüne
kaydedilir. Pictures & Videos öğesine
basarak ulaşabilirsiniz.
Bir resim çekmeden önce, menüyü şu
şekilde görüntüleyebilirsiniz:
v Mode: Camera/Video Camera/
Frame Shot
v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Pictures &
Videos programına git
v Resolution: 320X240, 640X480,
1024X768, 1600X1200
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v Timer: Gecikme zamanını

ayarlamanıza imkan tanır (Kapalı, 5
Saniye, 10 Saniye, 15 saniye). Daha
sonra telefon belirlenen sürenin
ardından fotoğraf çeker.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Karanlık bir yerde fotoğraf
çekerken flaşı ayarlamanıza imkan
tanır. (Off/Always On/When taking)
v White Balance: Auto, Daylight,
Cloudy, Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/
Negative/Sepia

Kamera modunu
yapılandırma

MULTİMEDYA

Kamera önizleme ekranından kamera
seçeneklerine girmek için sırasıyla
Menu>Camera Options seçeneklerine
basın.
v Save file: Fotoğrafı çektikten
sonra otomatik olarak ya da elle
kaydedilmek üzere ayarlayabilirsiniz.
(Automatic/Manual)
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v Video type: Türü Normal veya MMS

olarak belirleyebilirsiniz. (Normal/
MMS). MMS türünü seçerseniz, MMS
maksimum boyutuna erişildiğinde
video kaydetme otomatik olarak
durdurulur.
v Storage: Bir depolama alanı
seçebilirsiniz. Telefon veya Bellek
kartı.(External/İnternal)
v Quality: Kamera kalitesini
belirleyebilirsiniz. (Super fine/ Fine/
Standard)
v Auto focus: Otomatik odaklama
özelliğini ayarlayabilirsiniz (On/ Off)

Video Camera
(Video Kamera)
1. Video Camera menüsünü seçin.
Ayarlar ekranda görüntülendiğinde,
simgelere dokunarak aralarında
seçim yapabilirsiniz. Değiştirmek
istediğiniz ayarın üzerine gidin,
ekrana basın, ardından ayar
değerleri ekran gelir. Arzu ettiğiniz
seçim üzerine gelin.
2. Kayda başlamak için c veya
OK/Confirm tuşuna basın. Kayda
başlanır başlanmaz bir zamanlayıcı
görüntülenir.

MULTİMEDYA
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Frame Shot
(Çerçeve çekimi)
Resim çekerken 19 çerçeve efektinden
birini uygulayabilirsiniz.
Çerçeveyi değiştirmek üzere gezinme
düğmesine sağa ya da sola doğru
basın.

MULTİMEDYA

Resolution, Sound haricinde aynı
Kamera ayarlarında olduğu gibidir.
Detaylı bilgi için, sırasıyla şu öğelere
basın Multimedia > Video Kamera
v Resolution: 128x96, 176x144,
320x240
v Sound: With/Without
3. Kayda son vermek üzere c ya
da OK/Confirm tuşlarına basın,
ardından kaydettikleriniz kaydedilir.
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Windows Media Player ile hem
ses hem de video dosyalarını
oynatabilirsiniz. Windows
Media Player’ın bu sürümünde
desteklenen dosya formatları şu
şekilde sıralanmaktadır (WAV, WMA,
WMV, MP3, MIDI,SP-MIDI, SMAF,
AAC,AMR,3GP,MP4 vs.).
Camera ayarları ile aynıdır. Detaylı
bilgi için, sırasıyla şu öğelere basın
Multimedia > Frame Shot

Windows Medya
MULTİMEDYA

Cihazınızda veya İnternet sitesi gibi
bir ağ üzerinde saklanan dijital ses
ve video dosyalarını oynatmak için
Microsoft Windows Media Player
10 Mobile for Pocket PC programını
kullanabilirsiniz.
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Simge

Açıklama
Dosyaları Oynatır/Duraklatır.
Ses seviyesini yükseltir.
Ses seviyesini azaltır.
Geçerli dosyanın başına ya da
bir önceki dosyaya atlar.
Sonraki dosyaya atlar.
Seçili dosyanın oynatma
sürecini ayarlar.
Sesi açar veya kapar.

Oynatma ekranı
Oynatma kumanda tuşlarını
görüntüleyen varsayılan ekran (Play,
Pause, Next, Previous ve Volume gibi),
album art ekranı ve video ekranı.
Farklı bir görünüm seçerek bu ekranın
görünümünü değiştirebilirsiniz.
Playback ekranı görüntüleniyorken
Menü üzerinde şu komutlar
görüntülenir.
v Library: Oynatmak üzere bir dosya
seçebileceğiniz Kitaplık ekranını
görüntüler.
v Play/Pause: Oynatma işlemini
başlatır ya da duraklatır.

MULTİMEDYA

Tüm ekranı kullanarak video
dosyasını görüntüler (tam
ekran).
Oynatmak üzere müzik
ve video dosyalarını
bulabileceğiniz İnternet
sitelerini görüntüler.

Windows Media Player üç adet ana
ekrana sahiptir:
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v Stop: Oynatma işlemini durdurur.

Now playing ekranı

v Shuffle/Repeat: Çalma listesinde

Şimdi Çalan çalma listesini
görüntüleyen ekrana verilen isimdir.
Bu özel çalma listesinde mevcut
olarak oynatılan dosya ve sonra
çalınmak üzere “sıraya konan” dosyalar
görüntülenir.
Şimdi Çalan ekranını görüntülerken,
aşağıdaki komutlar Menü’de
görüntülenir.
v Library: Oynatmak üzere bir dosya
seçebileceğiniz Kitaplık ekranını
görüntüler.
v Move Up/Down: Çalma listesi sırası
içerisinde seçili öğeyi yukarı/aşağı
doğru hareket ettirir.
v Remove from Playlist: Seçili öğeyi
çalma listesinden siler.

bulunan öğeleri Karıştır/ Yinele
oynatır.
v Full Screen: Bir video oynatılırken
tüm ekran kullanılarak görüntülenir.
v Options: Ağ, görünüm ve donanım
düğme seçenekleri de dahil olmak
üzere çeşitli Windows Media Player
seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
v Properties: Geçerli konumda
oynatılan dosya hakkında bilgi
görüntülenir.
v About: Sürüm numarası gibi
Windows Media Player hakkında
bilgiler görüntüler.
MULTİMEDYA
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v Shuffle/Repeat: Şimdi Çalan çalma

listesinde bulunan öğeleri rastgele/
tekrarlayarak oynatır.
v Clear Now Playing:
Yürütüldüğünde tüm öğeleri Şimdi
Çalan çalma listesinden siler.
v Error Details: Seçili öğe ile ilgili
hata bilgisini görüntüler (hata
detayları görüntülenebiliyorsa öğe
adının önünde bir ünlem işareti
görüntülenir).
v Properties: Seçili dosya ile ilgili bilgi
görüntülenir.

Library ekranı

MULTİMEDYA

Ses dosyalarını, video dosyalarını
ve çalma listelerini hızlı bir şekilde
bulmanızı sağlayan ekrana verilen
isimdir. Müziğim, Videolarım,
Televizyonum ve Çalma listelerim gibi
kategorileri içerir.
Library ekranı görüntüleniyorken
Menü üzerinde şu komutlar
görüntülenir.
v Queue Up: Seçili öğeyi mevcut
(Şimdi Çalan) çalma listesinin
sonuna koyar.
v Delete from Library: Seçili öğeyi
Kitaplıktan siler.
v Now Playing: Şimdi Çalan ekranını
görüntüler.
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MULTİMEDYA
v Library: Oynatmak üzere bir dosya

Multimedya

seçebileceğiniz Kitaplık ekranını
görüntüler.
v Update Library: Cihazınızda veya
depolama kartında arama yaparak
Kitağlığa yeni öğeler ekler.
v Open File: Cihazınızda ya da
bellek kartında depolanmış ancak
Kitaplıkta bulunmayan dosyaları
bulmanızı ve oynatmanızı sağlar.
v Open URL: İnternet gibi bir ağ
üzerinde dosya oynatmanızı sağlar.
v Properties: Seçili dosya ile ilgili bilgi
görüntülenir.
Her ekranının altında Menu olarak
adlandırılan bir menü bulunur. Bu
menüdeki komutlar görüntülemekte
olduğunuz ekrana bağlı olarak değişir.

FM Radio (FM Radyo)
Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo
dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

Dikkat
vK
 ulaklık, Radyo için anten vazifesi

üstlenecektir.

vK
 ulaklıksız, FM Radyo çalışmaz.
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1. Radyo kanallarını ayarladıktan sonra,
tüm ayarlı kanalları dinleyebilirsiniz.
2. Frekansı ayarlayabilir ve seçilen
kanaldaki radyo istasyonunu
değiştirebilirsiniz. En az 2 defa alt
bölgeye basarak radyo istasyonu
arayabilirsiniz.
3. Menü sekmesine basarak aşağıdaki
seçeneklere erişebilirsiniz.
v Scan: Scan'e bastığınızda, otomatik
olarak radyo kanallarını ayarlar.
Mevcut kanalı kaydetmek isterseniz
sırasıyla şu öğelere basın stop>Menu->save preset.

v Save preset: Sık olarak kullandığınız

kanalı kaydedebilirsiniz. Bu kanala
ön ayar listesinden ulaşabilirsiniz.
v Options: RDS ve Alternatif
Frekans Değiştirme özelliklerini
etkinleştirmenize imkan tanır.
Bluetooth Kulaklık ile FM radyoyu
Bluetooth Hand-free kanalı açıldıysa
dinleyebilirsiniz.

Dikkat
vR
 DS Etkinleştirme: Ekranda
radyo istasyonundan alınan veri
mesajı görüntülenir.

MULTİMEDYA

97
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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Pictures & Videos
Resimler ve Videolar programı
cihazınızda aşağıdaki formata sahip
görüntü ve video klipleri toplamanıza,
organize etmenize ve bu dosyaları
sıralamanıza imkan sağlar.
Dosya Türü Dosya Uzantıları
Resim
*.bmp, *.jpg
Video
*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Resimleri bir slayt gösterisi şeklinde
görüntüleyebilir, onları sıralayabilir,
e-posta ile gönderebilir, düzenleyebilir
veya Bugün ekranında arka plan olarak
ayarlayabilirsiniz.

Cihazınıza bir resim veya
video klip kopyalama
Bilgisayarınızdan resim
kopyalayabilir ve bunları cihazınızda
görüntüleyebilirsiniz.
v Bilgisayarınızdan ya da bir depolama
kartından cihazınızda bulunan My
Pictures klasörüne resim kopyalayın.

Dikkat

MULTİMEDYA

vA
 yrıca bir bellek kartı kullanarak
da bilgisayarınızdan cihazınıza
resim kopyalayabilirsiniz.
Bellek kartını cihazınız üzerinde
bulunan bellek kartı yuvasına
yerleştirin ardından resimleri
bilgisayarınızdan bellek kartı
üzerinde oluşturduğunuz klasör
içerisine kopyalayın.
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Resimleri görüntüleme
1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures
&Videos öğelerine basın. Varsayılan
olarak My Pictures klasöründe
bulunan resimler küçük resim olarak
görüntülenir.
2. Bir resim seçin ve Görünüm öğesine
basın. Varsayılan My Pictures
klasöründe görüntüleyecek bir
resim bulamazsanız, Aşağı okuna
basarak bir başka klasöre gidin.

v Zoom: Panel düğmelerinin

kırmızı kutu ile vurgulanan alana
yakınlaşmasını ya da bu alandan
uzaklaşmasını sağlar.

MULTİMEDYA
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Sesli video oynatma
1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın. My Pictures
klasöründe bulunan video dosyaları
bir medya simgesi ile varsayılan
olarak küçük resim şeklinde
görüntülenir.
2. Bir video seçin ve yerleşik Windows
Media Player ile oynatmak için
küçük resim üzerine basın.

Resimleri ve video klipleri
sıralama

MULTİMEDYA

Cihazınızda çok sayıda resim ya da
video klip saklıyorsanız, belirli bir resmi
ya da klibi hızlı bir şekilde bulmak
için bu dosyaları sıralamayı yardımcı
bulabilirsiniz. İsme, tarihe ve boyuta
göre sıralayabilirsiniz.

1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın.
2. Sıralama listesine basın (varsayılan
olarak Tarihe göre sıralanır) ve
sıralamak istediğiniz öğeyi seçin.

Bir resim veya video klip silme
Bir resim ya da video klip silmek için
aşağıdakilerden birini uygulayın:
v Pictures&Videos ekranı üzerinde
bir resim veya video klip seçin
ve sırasıyla Menu>Delete
seçeneklerine basın. Silme işlemini
onaylamak üzere Yes seçeneğine
basın.
v Silmek istediğiniz resmin küçük
resim görüntüsü üzerine basılı tutun
ve ardından Delete seçeneğine
basın.
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Bir resim veya video klip
düzenleme
Resimlerinizi döndürebilir, kırpabilir
ve parlaklıklarını ve renk kontrastlarını
ayarlayabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın.
2. Düzenlemek istediğiniz resim
üzerine basın.
3. Menu>Edit öğelerine basın ve
aşağıdakilerden birini yapın:
v Bir resmi 90 derece saatin tersi
yönünde döndürmek için Rotate
seçeneğine basın.

v Bir resmi kırpmak için sırasıyla

Menu>Crop öğelerine basın.
Ardından basın ve kırpılacak alanı
seçmek üzere sürükleyin. Kırpma
işlemini sonlandırmak için kutunun
dışına basın.
v Resmin parlaklık ve kontrast
seviyelerini ayarlamak için sırasıyla
Menu>Auto Correct öğelerine basın.

Dikkat
v B ir düzenleme işlemini geri
almak için Menu>Undo
öğelerine basın. Resim üzerinde
yapılan kaydedilmemiş tüm
düzenlemeleri geri almak için
Revert to Saved öğesine basın.

MULTİMEDYA
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Bir resmi Bugün ekranı arka
planı olarak seçme

E-posta aracılığıyla resim ve
video klip gönderme

Bir resmi Bugün ekranı arka planı
olarak kullanabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın.
2. Arka plan olarak kullanmak
istediğiniz resmi seçin.
3. Sırasıyla şu öğelere basın Menu>Set
as Today Background.
4. Şeffaflık seviyesinde daha saydam
bir resim elde etmek için daha
yüksek bir yüzde, daha mat bir resim
elde etmek için ise daha düşük bir
yüzde seçin.
5. OK seçeneğine basın.

E-posta aracılığıyla diğer cihazlara
resim ve video klip gönderebilirsiniz.
1. İlk olarak mesaj gönderip alabilmek
üzere Mesaj özelliğini ayarlayın.
2. Program'dan, göndermek istediğiniz
öğeyi seçin.
3. Sırasıyla Menu>Send öğelerine
basın ve iliştirilmiş öğeyi göndermek
üzere bir hesap seçin (Outlook Eposta veya MMS gibi).
4. Öğe iliştirilmiş olarak yeni bir mesaj
oluşturulur.
5. Alıcının adını ve konuyu girin ve
ardından Gönder seçeneğine basın.
Mesaj, cihazınızı senkronize ettiğiniz
bir sonraki seferde gönderilecektir.
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Rehbere resim atama

Dikkat
v Gönderilmeden önce Resim ve
Video dosyaları otomatik olarak
kaydedilir.

Bluetooth aracılığıyla resim ve
video klip gönderme
Bluetooth aracılığıyla resim ve video
klip gönderebilirsiniz.

Rehbere resim atayabilir, bu sayede
rehberde bulunan kişiyi herhangi bir
zamanda kolaylıkla tanıyabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın.
2. Rehberde bulunan bir kişiye atamak
istediğiniz resmi seçin.
3. Sırasıyla Menu>Save to Contacts
öğelerine basın.
4. Kişi üzerine basın ya da göz atarak
Rehberde bulunan kişilerden
seçmek üzere Select seçeneğine
basın.
MULTİMEDYA
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Gelişmiş seçenekleri kullanma

MULTİMEDYA

1. Sırasıyla Start>Programs>Pictures&
Videos öğelerine basın.
2. Üzerinde daha ileri ayarları
kullanmak istediğiniz resmi seçin.
3. Menu>Options seçeneklerine basın.
Seçenekler ekranı görüntülenir, bu
ekranda şunları yapabilirsiniz:
v E-posta kullanarak daha hızlı bir
şekilde gönderebilmek için bir resmi
yeniden boyutlandırma.
v Slayt gösterileri sırasında görüntü
ayarlarını yapılandırma ve ekran
koruyucu özelliklerini etkinleştirme.
v Cihazınızın sahip olduğu fotoğraf
makinesi ve kamera ayarlarını
yapılandırma.

v Send: Mesaj, E-posta veya Bluetooth

özellikleri aracılığıyla seçili resmi
gönderebilirsiniz ancak Dijital Hak
Yönetimi (DRM) tarafından korunan
bazı dosyalar gönderilemez.
v Save to Contacts: Rehberde seçili
girişe ait resmi ayarlayabilirsiniz.
Gelen çağrı aldığınızda, rehberde
kaydedilmiş olan resmi görüntülenir.
v Delete: Seçili resmi siler.
v Edit: Resmi kırpabilir ve
döndürebilirsiniz.
v Properties: Resmi saklayabilirsiniz.
v Play Slide Show: Resimleri
bir slayt gösterisi halinde
görüntüleyebilirsiniz.
v Set as Today Background:
Resmi ekranın arka planı olarak
ayarlayabilirsiniz.
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v Options: E-posta ile resim

gönderirken, resimler yeniden
boyutlandırılabilir, böylelikle daha
hızlı bir şekilde aktarılabilirler.
Şu resim boyutunu kullanın:
Large(640x480)/Medium(320x240)/
Small(160x120)
v Send to Your Space
Seçili dosyayı MySpace sitesine
gönderir. MySpace'i Windows
live'da oturum açtıktan sonra
kullanabilirsiniz.

Mobile Java
KS20 Java’yı desteklemektedir, java
oyunlarını ve diğer java uygulamalarını
internetten kolaylıkla indirebilirsiniz.
Mobile Java’nın 2 adet alt klasörü
bulunmaktadır: Games ve
Applications. Her klasörün internetten
Oyun veya Uygulama indirmek için
gömülü bağlantıları bulunmaktadır.
Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı
sırasında ilave ücretin alınabileceğini
unutmayın

MULTİMEDYA
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Internet Explorer

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Internet Explorer Mobile tam
özellikli bir Internet tarayıcısı olup
mobil cihazınızda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Adres çubuğunda, gitmek istediğiniz
internet sitesinin adresini yazın ve
ardından basın. Daha önce girilmiş
olan adreslerin içinden seçmek için
Adres çubuğunda bulunan aşağı
okuna basın.
v Home: İnternet tarayıcısını
başlatabilir ve ana sayfaya
erişebilirsiniz.
v Address Bar: El ile bir URL adresi
girebilir ve ilişkilendirilmiş internet
sayfasına erişebilirsiniz.

v Favorites: Sık kullanılan ya da favori

URL / Sayfalarınızı saklayabilirsiniz.
Yer imleri alanında Gönder, Yeni ekle,
Düzenle, İşaretle / İşareti kaldır ya da
Sil işlemleri yapılabilir. Yer imi olarak
önceden yapılandırılmış birkaç URL
saklanır.
v Add to Favorites:
1. Sol programlanabilir tuşa [Favorites]
basın ve seçin
2. Favorites menüsünden yeni ekleyin.
3. Başlığı ve ilişkilendirilmiş URL
bilgisini girin.
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- F it to Screen: İnternet sayfalarını
el cihazlarında, kullanıcının
sayfanın içinde kaydırma işlevini
kullanmasına gerek kalmadan
maksimum oranda görüntülemek
için dinamik olarak yeniden
boyutlandırır.
- Desktop: Masaüstü bilgisayar
üzerinde görüntülenen bir İnternet
sayfasını otomatik olarak düzenler.
- Full Screen: Tam ekran olarak
görüntülemenizi sağlar
- Show Pictures:

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

4. Kaydetmek üzere Ekle düğmesine
basın
v Forward: Geçmiş listesinden bir
URL’ye erişir.
v Refresh: Mevcut sayfayı yeniler.
v History: Önceden bağlanmış
olduğunuz sayfaların listesini
görüntüleyebilirsiniz.
v View:
- T ext size: En büyük/Büyük/Orta/
Küçük/En Küçük
- One Column: Uygun ekran
genişliğine yatay olarak ya da
tüm sütunlar için minimum
uygulanabilir genişliğe ulaşılana
kadar sığdırılır.
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v Edit: Başlığı ve ilişkilendirilmiş URL

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

bilgisini düzenler.
- Cut: Metni kesebilirsiniz.
- Copy: Metni kopyalayabilirsiniz.
- Past: Metni yapıştırabilirsiniz.
- Select All Text: Tüm metni
seçebilirsiniz.
v Tools
- S end Link: Link’i metin mesajı ile
gönderebilirsiniz.
- Properties: Sayfa bilgisini
görüntüleyebilirsiniz.
- Options
General: Varsayılan sayfayı ve
karakteri ayarlayabilirsiniz.
Memory: Geçmişte ziyaret etmiş
olduğunuz sayfaların kaç adede
kadar saklanacağını belirleyebilir ve
önceden görüntülenmiş veya cihaz
ile senkronize edilmiş olan internet
içeriğini silebilirsiniz.

Security: Sayfa ile uyarı için güvenlik
ayarları kutusuna basın.

Word Mobile
Word Mobile Microsoft Word’ün
basitleştirilmiş bir sürümüdür.
Bilgisayarınızda oluşturulmuş olan
Word belgeleri cihazınızda açılabilir ve
düzenlenebilir. Ayrıca Word Mobile’da
belgeler ve şablonlar oluşturabilir,
düzenleyebilir ve bu belgeleri *.doc,
*.rtf, *.txt, ve *.dot dosyaları olarak
kaydedebilirsiniz.
Bir seferde sadece bir belge
açabilirsiniz. İkinci bir belge
açtığınızda, ilki otomatik olarak
kaydedilir ve kapatılır.
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Yeni oluşturulmuş bir belge
kapattığınızda,belge otomatik olarak
belgede geçen ilk bir kaç kelime ile
adlandırılır ve Word Mobile belge
listesine eklenir. Belgeyi daha anlamlı
bir isimle kolaylıkla adlandırabilir ve
bir başka klasöre ya da bellek kartına
taşıyabilirsiniz.

Dosya oluşturma

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

1. Word Mobile'da New'ye basın.
2. Boş bir belge veya varsayılan şablon
olarak ne seçtiğinize bağlı olarak bir
şablon görüntülenir.
3. Metni istediğiniz gibi girin.
4. İşlemi tamamladığınızda, dosyayı
kaydetmek için OK'e basın.

Word Mobile'da desteklenmeyen
özellikler Word Mobile değişiklik
işaretleri ve şifre koruma gibi Microsoft
Word'un bazı özelliklerini tam olarak
desteklemez. Belgeyi cihazınıza
kopyaladığınızda bazı veriler ve
biçimlendirmeler kaybolabilir.
Aşağıdaki özellikler Word Mobile'da
desteklenmez.
• Arka planlar
• Şekiller ve metin kutucukları
• Artistik sayfa kenarlıkları
• Akıllı etiketler
• Meta dosyaları
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109

2008.5.16

3:55:16 PM

PROGRAMS (PROGRAMLAR)
v Bi-directional text. Word Mobile

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

iki yönlü metin içeren belgeleri
açarken girintiler ve hizalama doğru
şekilde görüntülenmeyebilir ya da
kaydedilemeyebilir.
v Şifre korumalı dosyalar. Word
Mobile şifre korumalı belgeler
açmayı desteklemez. Şifre korumalı
belgeyi cihazınızda görüntülemek
istiyorsanız önce bilgisayarınızda
şifre korumalı dosyanın şifresini
Word'de açmanız gerekir.
v Belge koruma Word Mobile
PC üzerinde Word'de korumalı
dosyaların görüntülenmesi özelliğini
desteklememektedir.

Aşağıdaki özellikler Word Mobile'da
kısmen desteklenmektedir.
v Picture bullets
v Değişikleri izleme: Word Mobile'da
değişiklik işaretleri olan bir belge
açtığınızda, belge tüm değişiklik
işaretleri kabul edilmiş gibi
görünür. Belgeyi Word Mobile'da
kaydettiğinizde, değişiklik işaretleri
yok olur.
v Tablo stilleri: Word Mobile'da
bir belge kaydettiğinizde,
tablo biçiminde tanımlanan
biçimlendirmelerin bir kısmı
kaybolur.
v Altçizgi stilleri. Word Mobile
tarafından desteklenmeyen alt
çizme biçimleri desteklenen dört
biçimden birine eşlenir.
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v Legacy Pocket Word files. Word

v Yazı tipi ve boyutu. Cihazın

desteklemediği yazı tipleri, cihazda
orijinal font listelenmekle birlikte en
yakın fontla eşlenir.

Word Mobile hakkında daha
fazla yardım almak için
• Word Mobile’dayken, Start>Help
öğelerini seçin.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Mobile'da *.psw dosyalarını
açabilirsiniz ancak bir dosyayı
düzenlerseniz, dosyayı *.doc,
*.rtf, *.txt, veya *.dot formatında
kaydetmeniz gerekir.
Cihaz aşağıdaki özellikleri
desteklememektedir ancak, bunlar
dosya içinde korunur, böylece PC'de
tekrar açıldıklarında, olması gerektiği
gibi görünürler.
v Footnotes, endnotes, headers,
footers
v Page breaks: Word Mobile sayfalar
arasındaki boşlukları göstermez.
Ancak, bir belgenin sonundaki
boşluklar hariç, tüm sayfa boşlukları
belgede korunur.
v Lists: Belgeyi bigisayarda tekrar
açtığınızda, söz konusu listeler
orijinal formatlarında görüntülenir.
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Excel Mobile
Excel Mobile PC’nizde oluşturduğunuz
Excel çalışma sayfalarını ve kitaplarını
açmanızı ve düzenlemenizi
kolaylaştırır. Ayrıca cihazınızda yeni
çalışma kitapları ve şablonlar da
oluşturabilirsiniz.

Dikkat

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

vÇ
 alışma kitabınızın olabildiğince
fazla bölümünü görmek için tam
ekran modunda çalışın.
Sırasıyla View>Zoom öğelerini
seçin ve bir yüzde seçin, böylece
çalışma sayfasını kolayca
okuyabilirsiniz.

Excel Mobile’da
desteklenmeyen özellikler
Excel Mobile formüller ve hücre
açıklaması gibi bazı özellikleri tam
olarak desteklememektedir. Çalışma
kitabını cihazınıza kaydettiğinizde
bazı veriler ve format kaybolabilir.
Aşağıdaki Excel Mobile biçimlendirme
konularını göz önünde bulundurun.
v Hizalama: Yatay, dikey ve metni sar
özellikleri aynen kalır ancak dikey
metin yatay görünür.
v Sınırlar: Tek çizgi halinde görünür.
v Hücre biçimleri: Hücrelere
uygulanan biçimler kaldırılır.

112
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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v Yazı tipi ve boyutu: Cihazınız

tarafından desteklenmeyen yazı
tipleri mevcut en yakın yazı tipine
eşlenir. Orijinal yazı tipi cihazınızda
listelenir. Excel çalışma kitabı tekrar
PC'nizde açıldığında, veriler orijinal
yazı tipinde görüntülenir.
v Sayı biçimi: Microsoft Excel 2007
Sürüm 6.1 koşullu biçimlendirme
özelliği kullanılarak biçimlendirilen
sayılar Sayı formatında görüntülenir.

v Formüller ve işlevler: Excel

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

dosyasının Excel Mobile tarafından
desteklenmeyen bir işlev içermesi
halinde, işlev kaldırılır ve sadece
işlevin dönen değeri görünür.
Aşağıdaki formüller de değere
dönüştürülür: bir dizi olarak
girilen veya bir dizi bağımsız
değişkeni içeren formüller, örneğin,
=SUM({1;2;3;4}); harici köprü
referansı veya kesişim erim referansı
içeren formüller; 16384 satırı geçen
referansı olan formüllerin yerinde
#REF! ifadesi yer alır.
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v Koruma ayarları. Pek çok çalışma

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

sayfası ve çalışma kitabı özelliği
devre dışıdır ancak kaldırılmaz.
Ancak, şifre koruma desteği
kaldırılmıştır. Şifre korumalı çalışma
kitapları veya içinde bir veya daha
fazla çalışma sayfasında şifre
koruması olan çalışma kitapları
açılamaz. PC'nizden Excel'deki şifre
korumayı kaldırmanız ve ardından
dosyayı aşmak üzere senkronize
etmeniz gerekir.
v Yakınlaştırma ayarları Muhafaza
edilmez. Excel her çalışma sayfası
için yakınlaştırma ayarlarına
sahipken, Excel Mobile yakınlaştırma
ayarları tüm çalışma kitabına
uygulanır.

v Çalışma sayfası adları. Aynı çalışma

kitabı içindeki çalışma sayfalarına
gönderme yapan adlar doğru
şekilde görüntülenir, ancak diğer
çalışma kitaplarına, dizilere, örneğin
={1;2;3;4} gibi, dizi formüllerine
veya kesişim erimlerine gönderme
yapan adlar ad listesinden çıkarılır.
Listeden bir ad çıkarılır ancak
formüllerde ve işlevlerde bırakılırsa,
bu formüllerin “#NAME?” olarak
çözülmesine neden olur. tüm gizli
adlar gizlenmez.
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v AutoFilter ayarları. Kaldırılmıştır.

v Çalışma sayfası özellikleri Aşağıdaki

özellikler Excel Mobile'de
desteklenmez ve cihazda bir çalışma
kitabı açıldığında çıkarılır veya
değiştirilir: gizli sayfalar gizlenmez;
VBA modülleri, makro sayfaları ve
iletişim kutusu sayfaları çıkarılır
ve yer tutucu sayfaları, metin
kutuları, çizim nesneleri, resimler,
listeler, koşullu biçimlendirmelerle
değiştirilir; özet tablo da değerlere
dönüştürülür.
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Ancak, benzer işlevleri kullanmak
için Excel Mobile'daki komutları
kullanabilirsiniz.
Eğer bir çalışma sayfasına satırların
gizlenmesine yol açan bir AutoFilter
uygulanmışsa, dosya Excel
Mobile'da açıldığında satırlar gizli
kalır. Gizli satırları görüntülemek için
Unhide komutunu kullanın.
v Grafik biçimi. Tüm grafikler Excel
Mobile'de görüntülendikleri
biçimde kaydedilir. Desteklenmeyen
grafik türleri şu desteklenen
türlerden biriyle değiştirilir: Sütun,
Çubuk, Çizgi, Pasta, Dağıtma ve
Alan. Arka plan rengi, ızgara çizgileri,
veri etiketleri, trend çizgileri,
gölgelemeler, 3 boyutlu etki, ikincil
eksenler ve logaritmik skalalar
kapalıdır.
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PowerPoint Mobile

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

PowerPoint Mobile ile, PC'nizde *.ppt
ve *.pps formatında, PowerPoint
'97 ve üstüyle oluşturduğunuz slayt
gösterisi sunumlarınızı açabilir ve
izleyebilirsiniz.
Slayt geçişleri ve animasyonlar gibi
slayt gösterisi içindeki pek çok sunum
öğesi cihazda gösterilir. Sunum
zamanlı bir slayt gösterisi olarak
ayarlanmışsa, bir slayt otomatikman
diğerini takip eder. URL köprüleri de
desteklenir.
Cihazın desteklemediği PowerPoint
özellikleri şunlardır:
v Notlar. Slaytlara yazılan notlar
görülmez.
v Slaytların yeniden düzenlenmesi
veya düzeltilmesi. PowerPoint
Mobile sadece görüntüleyicidir.

v Dosya formatları. PowerPoint

'97'den daha önceki sürümlerle
*.ppt formatında oluşturulmuş
dosyalar ve *.htm ve *.mht
formatındaki HTML dosyaları.

Bir slayt gösterisi sunumunu
başlatmak için
1. Start> Office Mobile PowerPoint
Mobile’ı seçin.
2. Bu sunum listesinden izlemek
istediğiniz slayt gösterisini seçin.
3. Bir sonraki slayta geçmek için
mevcut slayta sytlus kaleminizle
basın.
Sunum zamanlı bir slayt gösterisi
olarak ayarlanmışsa, slaytlar otomatik
olarak ilerler.
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116

2008.5.16

3:55:16 PM

Bir slayt gösterisini
durdurmak için

İpucu

• PowerPoint Mobile sunumunda >
End Show seçeneğine basın.

Slaytlar arasında gezinmek
için

Dikkat
v Eğer bir slaytı daha
ayrıntılı görebilmek için
yakınlaştırdıysanız, uzaklaştırana
kadar bir başka slayta
geçemezsiniz. Next veya
Previous’a basmak bir başka slayta
geçmek yerine o slayttaki bir
animasyonu oynatabilir.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Bir sunumun zamanlı slayt gösterisi
olarak ayarlanmaması halinde bir
sonraki slayta ilerleyebilir, bir öncekine
geri gelebilir veya herhangi bir sıra
gözetmeksizin istediğiniz slayta
geçebilirsiniz.
1. Start > Office Mobile > PowerPoint
Mobile’ı seçin.
2. İzlemek istediğiniz sunumu açın.
3. > Next veya Previous’a, ya da Go to
Slide seçeneğine basın ve izlemek
istediğiniz slaytı seçin.

v B ir sonrakine geçmek için mevcut
slayta basmanız yeterlidir.
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File Explorer
(Dosya Gezgini)

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Dosya Gezgini uygulaması Windows
tabanlı sistemlerdeki masaüstüne
benzer bir gezgin penceresi açmanıza
olanak tanır. Gezgin penceresi istenen
dosya ve klasörleri yerleştirmek üzere
telefonunuzda gezinmenize olanak
tanır.
Ayrıca, telefonunuzdaki tüm dosyaları
hızlı bir şekilde yönetebilir, silebilir,
kopyalayabilir veya düzenleyebilirsiniz.
Yeni dosyalar oluşturabilirsiniz.
Eğer SafeStore veya Storage Card
klasörlerindeki dosyaları görmek
isterseniz, Göstere basın.
Telefon belleğindeki dosyaları veya
klasörleri görmek için Göstere basın.
Ağ üzerinden bir dosya açmak için,
Göstere basın. Dosya yolunu girin ve
OK’e basın.

Klasör kategorisini(varsayılan ayarlara
göre My Documents seçilidir) ve
ardından görüntülemek istediğiniz
klasörü seçin.

Messenger
Windows Live Messenger'ı
kullanabilmek için, bir Microsoft
Passport™, Hotmail veya Microsoft
Exchange e-posta hesabınızın olması
gerekir. Eğer bir Hotmail® veya MSN
hesabınız varsa Passport'unuz var
demektir. Bir Microsoft Passport
veya Microsoft Exchange hesabı
aldığınızda, hesabınızı oluşturmaya
hazır olursunuz.
Windows Live Messenger, Windows
Live Messenger'ın özelliklerini
mobil cihazınıza taşır. Windows
Live Messenger sayesinde şunları
yapabilirsiniz:
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v Hızlı mesaj gönderebilir ve

Dikkat
vW
 indows Live Messenger’ı
kullanabilmek için bir Microsoft
.NET Passport veya Hotmail
hesabınızın olması gerekir. Eğer
bir Hotmail.com veya MSN.
com e-posta adresiniz varsa
Passport’unuz da var demektir. Bir
Passport hesabı almak için, http://
www.passport.com adresine
gidin. Bir Hotmail hesabı almak
için http://www. hotmail.com
adresine gidin.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

alabilirsiniz.
v Hangi kişilerinizin çevrimiçi veya
çevrimdışı olduğunu görebilirsiniz.
v Seçtiğiniz kişilerinizin durum
güncellemelerine abone olabilir,
böylece ne zaman çevrimiçi
olduklarını bilirsiniz.
v Kişilerin durumunuzu görmesini
veya size mesaj göndermesini
engelleyebilirsiniz.
Windows Live Messenger'ı
kullanabilmeniz için, cihazınızın
İnternet'e bağlı olması gerekir.
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Windows Live Messenger’ı
başlatmak için

Kişi eklemek veya silmek için

1. Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Messenger.

Menu>New kişi ekle seçeneklerine
basın, ardından ekranda görülen
talimatları izleyin.
v Kişi silmek için, kişinin adına
basın, ardından sırasıyla Menu >
Contacts Options > Delete contacts
seçeneklerine basın.

Oturum açmak veya
kapatmak için
v Oturum açmak için, Sign in

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

seçeneğine basın. Passport veya
Hotmail hesabınıza ait e-posta
adresinizi ve şifrenizi girin, ardından
İleri'e basın. Oturum açmak bağlantı
hızınıza bağlı olarak birkaç dakika
sürebilir.
v Oturumu kapatmak için sırasıyla
Menu > Log off basın. Durumunuz
Offline olarak değişir.

v Kişi eklemek için sırasıyla

Hızlı mesaj göndermek için
1. Mesajı göndermek istediğiniz kişiyi
seçin.
2. Mesajınızı ekranın en altındaki metin
giriş alanına yazın ve Send basın.
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Kişileri engellemek veya
engellemeyi kaldırmak için

Görüntü adınızı değiştirmek
için

v Bir kişinin durumunuzu görmesini

v Sayfanın en üstüne basın ve

Görünümü değiştir seçin. Kişisel
mesajınızı girin ve Ok basın.

Windows Live Messenger
hakkında daha fazla yardım
almak için
v Windows Live Messenger açıkken

sırasıyla Start > Help’e basın.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

ve size mesaj göndermesini
engellemek için, kişiyi seçin,
ardından sırasıyla şunlara basın;
Menu > Contacts Options > Block
contact.
v Kişinin engellemesini kaldırmak
için, engellenen kişinin ismini seçin,
ardından sırasıyla şunlara basın:
Menu > Contacts Options > Unblock
contact.

Kendi Messenger
durumunuzu kontrol etmek
için
v Sayfanın en üstüne adınızı yazın.

Mevcut durumunuz listede bir
madde işaretiyle gösterilir.
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Notes (Notlar)
Notlar özelliği düşüncelerinizi,
sorularınızı, hatırlatıcılarınızı,
yapılacaklar listelerini ve
randevularınızı kolayca hatırlamanızı
sağlar. El yazısıyla veya klavyeyle
not yazabilir, sesli not kaydedebilir,
el yazısıyla yazılmış notları kolay
okunmaları için normal metne
dönüştürebilir ve başkalarına notlar
gönderebilirsiniz.
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Notlar bilgi girme
Ekran klavyesini veya el yazısı
tanıma yazılımını kullanarak metin
girebilirsiniz. Ayrıca doğrudan ekran
üzerine yazmak veya çizim yapmak
için stylus kalemi de kullanabilirsiniz.
Kaydetme özelliğini destekleyen
cihazlarda, bağımsız bir kayıt
oluşturabilir veya bir not içine bir kayıt
yerleştirebilirsiniz..

Notlar için giriş yöntemini
ayarlama
Eğer notlarınıza genelde çizimler de
ekliyorsanız şu işinize yarayabilir
Writing'i varsayılan giriş moduna
ayarlayın Metni klavyeyle yazmayı
tercih ediyorsanız, Typing'i seçin.
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Notes.
2. Not listesinde şu öğelere basın
Menu > Options.
3. Default mode kutusunda,
aşağıdakilerden birine basın:
v Not içerisine el yazısı ile yazılmış bir
metin ya da çizim girmek istiyorsanız
Writing seçeneğini seçin.
v Klavye ile yazılmış bir not girmek
istiyorsanız Typing seçeneğini seçin.
4. OK'e basın.
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Not oluşturma

Tasks (Görevler)
Yapmanız gerekenleri takip etmek
üzere Görevler özelliğini kullanın. Bir
görev bir kez veya tekrarlı (yineleyen)
olabilir. Görevleriniz için hatırlatıcılar
belirleyebilir ve bunları kategorilere
ayırarak düzenleyebilirsiniz.
Görevleriniz bir görev listesinde
görüntülenir. Süresi geçen görevler
kırmızıyla gösterilir.

Bir görev oluşturmak için
Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Tasks.
2. Sırasıyla New Task öğelerine basın
3. Görev için bir konu seçin ve
ardından başlangıç ve bitiş tarihleri,
öncelik gibi bilgileri girin.
4. Bitirdiğinizde OK’e basın.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

1. Sırasıyla şu seçeneklere basın: Start
> Programs > Notes. Not listesinde
şu seçeneğe basın, New.
2. Input Selector okuna basın, bu ok
menü çubuğunda Input Method
simgesinin yanındadır, istediğiniz
giriş yöntemin seçin ve ardından
metni girin.
3. Input Selector oku
görüntülenmiyorsa, Input Method
simgesini seçin.
4. Bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine basın.
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PROGRAMS (PROGRAMLAR)
Dikkat
v K ısa bir yapılacaklar listesi şeklinde
görev oluşturabilirsiniz. Yeni görev
eklemek için yukarıdaki Görev
giriş kutusunu seçin, bir konu
girin, ardından da ENTER’a basın.
Eğer görev giriş kutusu yoksa,
sırasıyla Menu>Options öğelerine
basın ve Taslaklar kayıt çubuğunu
göster onay kutusunu seçin.

Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Tasks.
2. Önceliğini değiştirmek istediğiniz
görevi seçin.
3. Edit’e basın ve Priority kutusundan,
bir öncelik düzeyi seçin.
Görev listesine geri dönmek için OK'e.
basın.

Dikkat
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Bir görevin önceliğini
değiştirmek için

v Tüm yeni görevlere varsayılan
öncelik olarak Normal öncelik
atanır.

Görevleri önceliklerine göre
düzenlemeden önce, her bir görev için
bir öncelik düzeyi belirlemeniz gerekir.
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Tüm yeni görevler için
varsayılan bir hatırlatıcı
ayarlamak için

Dikkat
v Hatırlatıcının etkin olabilmesi
için yeni görevlerin bitiş süreleri
olmalıdır.

1. Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Tasks.
2. Sırasıyla şunlara basın Menu >
Options.
3. Başlangıç tarihlerini göster onay
kutusunu seçin.
4. OK’e basın.

Bir görevin yerini belirlemek
için
Görev listeniz uzun olduğunda, bir alt
görev grubu belirleyebilir ya da belli
bir görevi kolayca bulabilmek için
listeyi sıralayabilirsiniz.
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Tasks.
2. Görevler listesinde aşağıdakilerden
birini yapın:

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Oluşturduğunuz tüm görevler için
otomatik olarak devreye girecek bir
hatırlatıcı belirleyebilirsiniz.
1. Sırasıyla şu seçeneklere basın Start >
Programs > Tasks.
2. Sırasıyla şunlara basın Menu >
Options.
3. Yeni öğeler için anımsatıcıları kur
onay kutusunu seçin.
4. Görev listesine geri dönmek için
OK'e basın.

Listedeki başlangıç ve bitiş
tarihlerini göstermek için
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PROGRAMS (PROGRAMLAR)
v Listeyi sıralayın. Sırasıyla Menu

> Sort by seçeneklerine basın,
ardından bir sıralama seçeneği
tercih edin.
v Listeyi kategoriye göre filtreleyin.
Sırasıyla Menu > Filter öğelerini
seçin, ardından görüntülenmesini
istediğiniz kategoriyi seçin.

Dikkat

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

vG
 örevlerinizi daha fazla filtrelemek
için sırasıyla Menu > Filter > Active
Tasks öğesini veya Completed
Tasks öğesini seçin.

PSNote
PSNote, Cep Bilgisayarları için el
yazısı tanıma özelliğine sahip bir
multimedya giriş düzenleyicisidir.
El yazısıyla çeşitli stillerde metinler
(bunlar anında dijital metne
dönüştürülür) girebilir, (Kuruluma
bağlı olarak İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca)
çizim, görüntü ve ses ekleyebilir ve
bunları e-posta, SMS veya MMS’le
gönderebilirsiniz. Sadece bir eylem
gerçekleştiren standart araçlar.
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• Araç çubuğu içeriği aşağıdakilerden
hangisinin üzerinde çalıştığınıza
bağlı olarak değişir.
- metin belgesit:
menü

araçlar kalem genişliği
gönder
kalem rengi

kaydet

yakınlaştır

stil
giriş türü

- veya çizim:
menü

stil
giriş türü

- ya da bir mutimedya öğesi:
menü

kaydet

araçlar
gönder

yakınlaştır

Menu>File>New öğelerine basın.
v Belgeyi kaydetmek için notun
üzerine yazabilir ve Menu>File>Save
or File>Save as öğesini seçebilirsiniz
(Microsoft Word veya RTF belge
formatını seçebilirsiniz).

Metin yazma:

kalem genişliği
araçlar
gönder
kalem rengi

yakınlaştır

v Yeni belge oluşturmak için sırasıyla

Farklı el yazısı stilleri için 6 farklı giriş
modu mevcuttur.
v Araç çubuğunda
Menu>Insert>Text> öğelerini seçin
ve giriş tipini belirleyin.

değiştir
çal

giriş türü

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

kaydet

Yeni belge
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PROGRAMS (PROGRAMLAR)
Yazı tipini değiştirmek için

Görüntü ekleme

v Menu>Options> Advanced

Bir çizim veya arka plan olarak bir
görüntü eklemek üzere sırasıyla
Menu>Insert>Image öğelerini seçin.

sekmesini seçin.
v Yeni bir yazı tipi seçmek için, açılır
listeyi açın ve yeni yazı tipini seçin.
v Mevcut saat ve tarihi otomatik
olarak belgenize eklemek için,sı
rasıyla>Menu>Insert Time/Date
öğelerine basın

Çizim yapma
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Yazma bölgesinde veya yerleştirilmiş
bir görüntünün üzerinde çizim
yapabilirsiniz.
v Sırasıyla Menu>Insert>Drawing
öğelerine basın.
v Bir çizimde kullanılan bir rengi
seçmek için, araç çubuğundaki
şekillendirme aracını seçin.

Multimedya ekleme
Bir dosyadan bir multimedya
öğesi eklemek için sırasıyla Menu
>Insert>Movies öğelerine basın, giriş
türü arasından seçenekleri açın.

Dikkat
vM
 ultimedya öğeleri e-posta veya
MMS’le gönderilebilir.
Bir ses dosyası eklemek için
sırasıyla Tap Menu>Insert>Audio
öğelerine basın.
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Bütün bir alanı kesmek/
kopyalamak için
v Bir metnin veya çizimin belli bir

bölümünü kesmek/kopyalamak için,
o kısmı seçin (metinde ve çizimlerde
çift tıklayın veya sürükleyin).

Yakınlaştırma düzeyini
değiştirmek için
v Sırasıyla Menu>Zoom öğelerini

Kişisel sözlüğü kullanmak için
v Menu>Options> Dictionary tab'i

seçin.
v Girmek istediğiniz sözcüğü Word
metin kutusuna yazın.

Dikkat
v Yazınız tanındığında, giriş alanı
otomatik olarak temizlenir.
Okunaklı bir şekilde yazılması
gerekir. Sözcüklerin çok sıkışık
olmasından veya aralarında
çok fazla boşluk bırakmaktan
kaçınarak harfler ve sözcükler
arasında yeterli boşluk bırakın.

PROGRAMS (PROGRAMLAR)

veya yakınlaştırma aracını
seçin. Yakınlaştırma düzeyini
ayarlayabilirsiniz (%25 ila %200).

Bir sözcüğün içine yazmak için, SIP
listesini açın ve klavye seçeneğini
seçin. Bir sözcük yazmak için, SIP
listesini açın ve bir stylus kalemi giriş
seçeneği seçin.
v Bu sözcüğü kişisel sözlüğünüze
eklemek için Add düğmesine basın.
Sözcük Sözlük listenizde görünür.
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PROGRAMS (PROGRAMLAR)
AutoProfile

Internet Sharing

İnternet, MMS, Java, E-posta için
otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.
Şebeke profilini yapılandırmak için
v Start > Programs > Auto Profile’a
tıklayın.
v Operatör listesinde uygun operatörü
seçin ve Ok’a tıklayın.
v Cihazı tekrar başlatın.

Dikkat
vA
 ctiveSync yazılımının 4.5 sürümü
veya daha üstü gerekmektedir.

Dikkat
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

v Otm. Profilin çalıştırılması,

kullanıcının yarattığı yer imi,
e-posta ve diğer mesajlar
haricinde geçerli şebeke profilini
kaldıracaktır.
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v USB kablosunu PC’ye bağlayın.
v Sırasıyla Start > Programs > Internet

Sharings öğelerini seçin.

v PC Connection’ı USB veya Bluetooth

PAN’e ayarlayın.

v Network Connection’ı uygun bir

APN’ye bağlayın.

v Connect’e basın.
v PDP aktivasyonu başarıyla

gerçekleştirildiğinde Veri
bağlantı göstergesi (G/ E/ 3G/ H)
görüntülenir.
PROGRAMS (PROGRAMLAR)

Dikkat
v PC’nizin işletim sisteminin
Windows XP SP2 veya üstü olması
gerekir.
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SETTINGS (AYARLAR)
Telefon ayarı

Security (Güvenlik)

Arama yapma ve çağrı alma ile ilgili
genel ayarları düzenleyebilirsiniz.

Bu On olarak ayarlandığında, telefonu
her açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz
gerekir.

Phone (Telefon)

Services (Hizmetler)

Sounds (Sesler)

Bir servisin ayarlarına erişmek için,
aşağıdaki listeden servisi seçin ve “Get
Settings” öğesine tıklayın.

v Ring Type: Bu seçenek gelen arama

SETTINGS (AYARLAR)

bildirimi modunu belirler. Ring,
Increasing ring, Ring once, Vibrate,
Vibrate and ring, Vibrate than ring,
None seçenekleri arasından tercih
yapabilirsiniz.
v Ring Tone: Gelen sesli aramalar için
zil sesini belirleyebilirsiniz.
v Keypad: Tuşlara basarken çıkacak
tuş takımı sesini ayarlayabilirsiniz
(Uzun tonlar/Kısa tonlar/Kapat)

Call Barring (Arama Engelleme)
Çağrıları sınırlandırabilirsiniz : Tüm
aramalar/Uluslararası/Ana vatan hariç
uluslararası/Tüm aramalar/Gezinirken
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Mobil çağrı engelleme ayarlarını
düzenlemek için bir şifreye ihtiyacınız
vardır. Çağrı engelleme şifrenizi bu
ağ servisine kaydolduğunuzda servis
sağlayıcınızdan alırsınız.
Çağrı engelleme, acil çağrılar hariç
tüm sesli aramaları ve veri aramalarını
etkiler.

Caller ID (Arayan kimliği)

Gelen çağrılarınızı bir başka telefon
numarasına yönlendirmenize olanak
sağlar.

Call Waiting (Çağrı bekletme)
Bir arama esnasında gelen diğer
aramalardan haberdar olmak için,
Bildir özelliğini seçin.

Voice mail and Text message
(Ses Postası ve Metin Mesajları)
Telefonunuza bir SIM kart taktığınızda,
sesli posta ve SMS sunucularınızı
otomatik olarak algılar ve varsayılana
göre ayarlar. Ancak isterseniz ayarları
görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca Hızlı Arama ekranında Voice
Mail öğesine basarak da sesli posta
numaralarınızı görüntüleyebilirsiniz.

SETTINGS (AYARLAR)

Arayan numaranızı aradığınız herkesin
görmesi için ‘Herkes’ , tamamen
gizlemek için ‘Kimse’, sadece kendi
kişilerinizi aradığınızda görünmesi için
ise ‘Sadece bu bağlantı’ seçeneğini
tercih edin.

Call Forwarding (Çağrı yönlendirme)
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SETTINGS (AYARLAR)
Network (Ağ)
Şebeke türünü, şebeke seçim şeklinizi
seçebilir ve telefonunuzun ne
zaman bir Micro Cellular Network’de
kullanıldığını gösterebilirsiniz.

Preffered Networks (Geçerli şebeke)
Mevcut şebeke Geçerli şebeke
alanında görüntülenir.

Network Selection (Şebeke seçimi)

SETTINGS (AYARLAR)

Farklı şebekeler arasında, örneğin
seyahat ederken nasıl seçim
yapacağınızı belirtin.
v Manual: Şebekeyi kendiniz
seçebilirsiniz. İstediğiniz şebekenin
üzerine gelin ve OK'e basın.

İpucu
vA
 cil aramalar PIN kodu

girmeye gerek olmaksızın her
zaman yapılabilir.

v Automatic: Şebekenin otomatik

olarak seçilmesi için.

Tercih edilen şebekeler
Sırasıyla Networks > Find networks
öğelerine basın (ayarlara erişim birkaç
dakika sürebilir). Bir şebeke seçmek
ve şebeke kullanımı için öncelikleri
yeniden belirlemek üzere Move up
veya Move down öğelerinden birini
seçin.
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Band

Uyarıların ayarlanması

Automatic, UMTS, GSM 900/1800,
GSM 1900

Alarmları ayarlamak için sırasıyla Setti
ngs>System>Time&Alarms>Alerts
öğelerini seçin. 3 adete kadar alarm
ayarlayabilirsiniz. Açıklama'yı seçip bir
tanım girin ve haftanın istediğiniz bir
gününü seçin. Ayrıca alarm sesini de
belirleyebilirsiniz.

Saat ve tarihin ayarlanması

SETTINGS (AYARLAR)

Saati ayarlamak için sırasıyla Settings>
System>Time&Alarms>Time öğelerini
seçin.
Saat ayarlarını değiştirmek için
bulunduğunuz yeri, saati, dakikayı ve
saniyeyi seçin.
Bir takvim görüntülemek ve
bulunduğunuz tarihi seçmek için
Aşağı okunu Date alanına getirin.
Seyahatteyseniz, gittiğiniz yer
için başka bir tarih ve saat ayarı
yapabilirsiniz.
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SETTINGS (AYARLAR)
Sounds &
Notifications

(Sesler & Uyarılar)
Eylemlere Ses ve Uyarı
eklemek için

SETTINGS (AYARLAR)

1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Sounds&Notifications öğelerini
seçin.
2. Sounds sekmesinde, uygun onay
kutularını işaretleyerek ne şekilde
uyarılmak istediğinizi seçin.
3. Bildirimler sekmesinde, Olay
bölümünde, bir etkinlik seçin ve
uygun onay kutularını işaretleyerek
ne şekilde uyarılmak istediğinizi
seçin Özel bir ton, mesaj ve yanıp
sönen ışık gibi seçenekler arasından
seçim yapabilirsiniz.

Lock (Kilit)
Cihazınızda iki farklı güvenlik sistemi
bulunur. PIN (Kişisel kimlik numarası)
adı verilen bir tür şifre atayarak
telefonunuzun izinsiz kullanılmasını
önleyebilirsiniz. Buna ek olarak, bir
şifre koruma kullanarak telefonun
herhangi bir bölümüne izinsiz erişimi
engelleyebilirsiniz.
İlk PIN kodunuz kablosuz servis
sağlayıcınız tarafından verilir;
PIN kodunuzu daha sonra
değiştirebilirsiniz.
Cihazınızı kullanmaya başladığınızda
kendi şifrenizi kendiniz
belirleyebilirsiniz.
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Cihazınızı bir şifreyle korumak
için

1. Telefonun klavyesinden sırasıyla
Start>Settings>Lock öğelerini seçin.
2. Aygıt kullanımda değilse devreye al
seçeneğine basın.
3. İstediğiniz zaman PIN kodunuzu
değiştirmek için Change PIN
seçeneğine basın.

Cihaz her açıldığında bir şifre
girilmesini isteyerek verilerinizi daha
güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Lock öğelerine basın.
2. Aygıt kullanımda değilse devreye
al onay kutusunu seçin ve sağdaki
kutuya cihazınızın şifre istemeden
önce ne kadar süreyle kapalı
kalması gerektiğini seçin. Şifre Tipi
kutusunda, kullanmak istediğiniz
şifre türünü seçin. Şifreyi girin ve
gerekiyorsa şifreyi onaylayın. Eğer
cihazınız ağa bağlanacak şekilde
yapılandırılmışsa, ağ güvenliğinden
emin olmak için daha güçlü bir şifre
kullanın.

İpucu
v Acil aramalar PIN kodu girmeye
gerek olmaksızın her zaman
yapılabilir.

SETTINGS (AYARLAR)

Telefonunuzu bir PIN koduyla
korumak için
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SETTINGS (AYARLAR)
3. İpucu sekmesine, şifreyi
hatırlamanıza yardımcı olacak
ancak başkalarınızın şifrenizi
tahmin etmesini sağlamayacak
bir sözcük yazın. Şifre dört kez
yanlış girildiğinde ipucu sözcük
görüntülenir.
4. OK’e basın. Cihazın bir sonraki
açılışında, şifrenizi girmeniz
istenecektir.

Dikkat
v Şifrenin her yanlış girilmesinde,

Şifrenizi değiştirmek için
1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Lock öğelerine basın.
2. Şifre kutusuna yeni şifrenizi girin.
3. Hint sekmesine, yeni şifrenizi
hatırlamanıza yardımcı olacak
ancak başkalarınızın şifrenizi
tahmin etmesini sağlamayacak
bir sözcük yazın. Şifre dört kez
yanlış girildiğinde ipucu sözcük
görüntülenir.
4. OK’e basın.

SETTINGS (AYARLAR)

cihazın cevap verme süresi biraz
daha uzayacak ve en sonunda
cihaz yanıt vermez olacaktır.
Şifrenizi unuttuysanız, cihazınıza
erişebilmek için belleği silmek
üzere kullanım kılavuzunuzdaki
talimatlara uymanız gerekir.
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Bugün ekranında
telefon sahibi bilgilerini
görüntülemek için

v Bugün ekranında kullanıcı

bilgilerini görüntülemek için
sırasıyla Start > Settings >
Personal > Today öğelerini
seçin. Öğeler sekmesinden,
Sahip bilgisi onay kutusunu
seçin.

SETTINGS (AYARLAR)

Telefon açılırken Bugün ekranında
iletişim bilgilerinizin yer alması
kaybolması halinde telefonunuzun
kolay tanınmasını sağlar.
1.Sırasıyla Start > Settings > Personal >
Owner Information öğelerine basın.
2. Options sekmesinden, Kimlik Bilgisi
onay kutusunu seçin.
3. ”Kaybolduğunda bulup getirene
ödül” gibi fazladan bir metnin
görüntülenmesini istiyorsanız,
Seçenekler sekmesinden Notes
onay kutusunu seçin.
4. Notes sekmesine ek metni girin.

İpucu
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SETTINGS (AYARLAR)
Today (Bugün)
Bugün ekranı ayarları
Today ekranı size yaklaşan
etkinliklerinizi, aktif görevlerinizi ve
e- posta mesajlarınıza ilişkin bilgileri
sunar.

Bugün ekranını senkronize
etmek için

SETTINGS (AYARLAR)

1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Today öğelerini seçin.
2. Görünüm sekmesinden, Bugün
ekranının arka planı olarak
kullanılmak üzere istediğiniz temayı
seçin.
3. Öğeler sekmesinden, Bugün
ekranında görünmesini istediğiniz
öğeleri seçin.

İpucu
vT
 oday ekranında görüntülenen

öğelerin sırasını değiştirmek için,
öğeyi seçin, ardından Yukarı Taşı
veya Aşağı Taşı tuşuna basın.

Kendi arka plan resminizi
eklemek için
Bugün ekranında arka plan olarak
kendi resimlerinizi kullanabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Today öğelerini seçin.
2. Set as Background onay kutusunu
seçin ve resim dosyalarınızın listesini
görüntülemek üzere Browse’u seçin.
3. Kullanmak istediğiniz resmin dosya
adını seçin.
4. OK’e basın.
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Bugün ekranında görev
görüntüleme seçeneklerini
ayarlamak için

Eğer çok sayıda randevunuz varsa,
Bugün ekranında görüntülenecek
randevu türlerini seçebilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Today öğelerini seçin.
2. Items sekmesini seçin.
3. Calendar’ı seçin ve Options’a basın.
v Sadece programınızdaki bir sonraki
randevuyu görüntülemek için
Bir sonraki randevu, birden fazla
randevuyu görüntülemek için ise
Yakındaki randevular seçeneğini
tercih edin.

Eğer çok sayıda göreviniz varsa, Bugün
ekranında görüntülenecek görev
türlerini seçebilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > Personal
> Today öğelerini seçin.
2. Items sekmesini seçin.
3. Tasks’ı seçin ve Options’a basın.
v Bugün ekranında görünmesini
istediğiniz görev türlerini seçin.
v Kategori listesinde, sadece belli
bir kategoriye ait görevlerin
mi, yoksa tüm görevlerin mi
görüntüleneceğini belirleyin.

SETTINGS (AYARLAR)

Bugün ekranında randevu
görüntüleme seçeneklerini
ayarlamak için

141
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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SETTINGS (AYARLAR)
Alarms (Alarmlar)
Time (Saat)
Saat, gün ve tarihi
görüntüleyebilirsiniz.
Başlat'dan, sırasıyla Settings >
System>Clock&Alarms>Time öğelerini
seçin.

Saat dakika ve saniyeyi seçin, ardından
zaman ayarını değiştirmek için yukarı
veya aşağı oklarını kullanın.
Takvimi görüntülemek için Date
alanındaki aşağı okunu kullanın.
Günün tarihini seçmek için takvim
üzerinden bir gün seçin.
Takvimde ileri veya geri gitmek için
takvimin üstündeki sol veya sağ
oklarını kullanabilirsiniz.

Alarms (Alarmlar)
SETTINGS (AYARLAR)

Uyarılar sekmesini seçin.
Soldaki onay kutularından birini seçin
ve alarmı etkinleştirmek istediğiniz
gün ve saati seçin.
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Alarm seçeneğini belirlemek için Play
sound and Display message gibi bir
seçeneği tercih edin, ardından alarm
sesi saatini belirlemek üzere saat
alanını seçin.

More (Diğer)
Tüm programlarda saati başlık
çubuğunda gösterilmesi seçeneği
vardır.
<Açıklama> öğesini seçin, alarm için
bir tanım girin ve haftanın istediğiniz
gününü (günlerini) seçin.

Memory (Bellek)
SETTINGS (AYARLAR)

Programın tutarsızlaşması veya
belleğinin yetersiz olması halinde bu
programı durdurmanız gerekebilir.
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SETTINGS (AYARLAR)
Main (Ana)
Bellekte ne kadar yer kaldığına
bakabilirsiniz.
v Sırasıyla Start > Settings > System >
Memory öğelerine basın.
Ana sekmesinde, dosya ve veri
saklamaya ayrılmış belleğe kıyasla
program saklamaya ayrılmış bellek,
ayrıca kullanılan bellek miktarına
kıyasla boş bellek miktarı görüntülenir.

Storage Card
(Depolama kartı)
SETTINGS (AYARLAR)

Cihazınıza takmış olduğunuz bir
depolama kartında ne kadar boş
bellek olduğunu görebilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > System >
Memory öğelerine basın.
2. Storage Card sekmesini seçin.

İpucu
vD
 aha önce birden fazla depolama

kartı takmışsanız, liste kutusunu,
ardından bilgilerini görmek
istediğiniz depolama kartını seçin.

Running Programs
(Çalışan Programlar)
Genelde, programlar gerekli belleği
sağlamak için otomatik olarak kapanır
ancak isterseniz programları manuel
olarak da kapatabilirsiniz.
1. Sırasıyla Start > Settings > System
> Memory > Running Programs
öğelerini seçin.
2. Çalışan Programlar listesinden,
kapatmak istediğiniz programı
seçin, ardından Stop öğesini seçin.
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Power (Güç)

Pil enerjisini kontrol etmek için
v Today ekranında pil simgesini

(

) seçin.

v Start > Settings > System > Power

öğelerini seçin.
Telefonun belli bir süre
kullanılmadığında güç kaynağı
olarak esas pil kullanılırken mi, yoksa
harici güç kaynağına bağlıyken mi
bekleme moduna geçeceğine karar
verebilirsiniz.

Advanced (Gelişmiş)
Battery (Pil)

v On battery power: Cihaz 1,2,3,4,5

dakika kullanılmadığında kapanır.

v On external power: Cihaz 1, 2, 5,

10, 15, 30 dakika kullanılmadığında
kapanır.

SETTINGS (AYARLAR)

Cihazınızda şarj edilebilir bir Li-ion
polimer pil bulunmaktadır. Cihazınız
sadece üretici tarafından belirtilen
orijinal pil ve aksesuarlarla kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Kalan pil enerjisini kontrol edebilirsiniz.
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SETTINGS (AYARLAR)
Backligt (Ekran ışığı)
Ekranın ve düğmelerin arka
ışığını kapatarak güç tüketimini
azaltabilirsiniz. Kısa süre basmak
bekleme ve devam etme modları
arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Bekleme modunda, arka ışık tamamen
söner.

Dikkat
v Güç düğmesine basıp bırakmak

telefonunuzu bekleme veya
devam moduna alır.

SETTINGS (AYARLAR)

Işığın yanma süresini ve parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.

Arka ışık ayarlarını yapmak için:
1. Start menüsünden, Settings’i seçin.
2. System sekmesinden, Backlight’ı
seçin. Battery Power sekmesinden,
telefonun belli bir süre
kullanılmadığında otomatik olarak
arka ışığı kapatıp kapatmayacağını
seçin.
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External Power sekmesinden,
telefonun harici bir güç
kaynağına bağlıyken belli bir süre
kullanılmadığında otomatik olarak
arka ışığı kapatıp kapatmayacağını
seçin.
Brightness sekmesinden, parlaklık
düzeyini seçin.
Button sekmesinden, düğmelerin
belli bir süre kullanılmadığında
otomatik olarak arka ışığı kapatıp
kapatmayacağını seçin.

Bluetooth
Bluetooth yapılandırmasını
ayarlamak için

SETTINGS (AYARLAR)

Sırasıyla Start > Settings> Connections
> Bluetooth öğelerini seçin.
Bluetooth yakın mesafede olan
uyumlu mobil cihazların, ara birimlerin
ve bilgisayarların kablosuz olarak
doğrudan birbirleriyle iletişim
kurmalarını sağlar. Bu telefon entegre
Bluetooth bağlantısını destekleyerek
cihazın uyumlu Bluetooth kulaklıkları,
bilgisayar uygulamaları vb’yle bağlantı
kurmasını sağlar.
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SETTINGS (AYARLAR)
General (Genel)

Dikkat
v Bluetooth üzerinden pcsync

via kullanırsanız sadece rehber
içindeki verilerin alışverişini
yapabilirsiniz.
v Bir başka Bluetooth cihazından
veri almanız halinde, telefon onay
talebinde bulunur. Dosya transfer
onaylandıktan sonra telefonunuza
kopyalanır.
v Paylaşım klasörünü sırasıyla
Bluetooth settings->services->File
Transfer->advanced öğelerini
seçerek ayarlayabilirsiniz.

v Current profile: Farklı bluetooth

ayarlarını farklı bir profil adıyla
kaydedebilirsiniz.
v Bluetooth status: Bluetooth Turn
on/Turn off.

Accessibility (Erişilebilirlik)
Cihaz Tanımlama
v Name: Ad eşleme işlemi sırasında

uzak aygıtta görüntülenir.

v Address: Bluetooth addresi

SETTINGS (AYARLAR)

görüntülenir.
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Accessibility (Erişilebilirlik)

Services (Servisler)

v Allow other devices to connect

Her bir bluetooth profilini
ayarlayabilirsiniz (FTP, vCard exchange,
Serial port, PAN, Hands-free,
Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

Bluetooth modları
Cihazınızdaki bluetooth üç farklı
modda çalışır:
v On: Bluetooth açıktır ve Bluetooth
özelliklerini kullanabilirsiniz.
v Off: Bluetooth kapalıdır. Bu modda
Bluetooth'u kullanarak mesaj
gönderemez ve alamazsınız. Zaman
zaman pil enerjisini muhafaza
etmek ya da uçak ve hastaneler gibi
radyo kullanımının yasak olduğu
ortamlarda radyoyu kapatmak
isteyebilirsiniz.

SETTINGS (AYARLAR)

All devices/Paired devices only:
Başka cihazların sizinkiyle eşleşip
eşleşmeyeceğini seçebilirsiniz. All
devices'ı seçtiğinizde bu uzak cihazın
izin/doğrulama süreci başarılı olursa
sizinkiyle eşleşeceği anlamına gelir.
Paired devices only'i seçtiğinizde
bu uzak cihazın sizin cihazınızı
bulabileceği ancak herhangi bir servis
bulamayacağı anlamına gelir.
v Other devices can discover me:
Eğer diğer cihazların aradıklarında
sizin cihazınızı bulmalarını
istemiyorsanız, bu seçenekte onay
işaretini kaldırın.
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SETTINGS (AYARLAR)
v Discoverable: Bluetooth açıktır

ve 10 metre mesafedeki diğer tüm
Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş
cihazlar sizin cihazınızı algılayabilir.

Dikkat
v Bluetooth'un varsayılan durumu

kapalıdır. Bluetooth'u açın
ardından telefonunuz kapatırsanız,
Bluetooth da kapanır. Cihazınızı
açtığınızda Bluetooth da otomatik
olarak açılır.

Cihazınızı görünür hale
getirmek için
1. Cihazınızdan, sırasıyla Start >
Settings > Connections > Bluetooth
öğelerini seçin.
2. Turn on Bluetooth’u ve Make this
device discoverable to other devices
onay kutularını seçin.
3. OK’e basın.

Dikkat
vM
 ake this device discoverable

to other devices onay kutusu
seçildiğinde de Bluetooth açılır.

SETTINGS (AYARLAR)
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Bluetooth ortaklıkları

1. Cihazınızdan, sırasıyla Start >
Settings > Connections > Bluetooth
öğelerini seçin.
2. Bluetooth Manager->New öğelerini
seçin.
3. Burada Bluetooth Uygulamaları
mevcuttur ve istediğiniz bir tanesini
seçebilirsiniz.

Bir Bluetooth ortaklığını kabul
etmek için
1. Bluetooth’un açık ve görünür
modda olduğundan emin olun.
2. Diğer cihazla ortaklık kurmak isteyip
istemediğiniz sorulduğunda Yes’i
seçin.

SETTINGS (AYARLAR)

Bluetooth ortaklığı güvenli bilgi
alışverişi sağlamak için cihazınızla
bir başka Bluetooth özellikli cihaz
arasında kurduğunuz ilişkidir. İki cihaz
arasında bir ortaklık oluşturmak için
her iki cihaza da aynı kişisel kimlik
numarasının (PIN) veya Parolanın
girilmesi gerekir. İki cihaz arasında bir
ortaklık oluşturmak tek zamanlı bir
işlemdir. Bir ortaklık oluşturulduğunda,
cihazlar ortaklığı tanır ve tekrar bir
PIN kodu girmeye gerek kalmadan
bilgi alış verişi yapabilir. İki cihazın
aynı 10 metrelik mesafe içinde
olduğundan, Bluetooth’un da açık ve
görünür modda olduğundan emin
olun.

Bir Bluetooth ortaklığı oluşturmak
için
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SETTINGS (AYARLAR)
3. Güvenli bir bağlantı sağlamak için
bir şifre girin (ortaklık talep eden
cihaza girilen şifrenin aynısı). Şifre 1
ila 16 karakter olmalıdır.
4. Next’i seçin.
5. Finish seçeneğine basın. Artık
diğer cihazla bilgi alış verişinde
bulunabilirsiniz.

USB’DEN PC’YE
Masaüstü PC’nizle bir USB bağlantısı
seçebilirsiniz.
USB Active Sync veya USB mass
storage.

USB mass storage kullanmak
için.

Dikkat
v Bluetooth ayarları penceresinde

SETTINGS (AYARLAR)

Start > Help öğelerini seçerseniz,
Bluetooth profillerine ilişkin
ayrıntıları öğrenmek üzere Yardım'ı
kullanabilirsiniz.
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1. Sırasıyla Start>Settings>Connection
s>USB TO PC öğelerini seçin.
2. USB mass storage'ı seçin.
3. OK'e basın.

Connections
(Bağlantılar)
Dikkat
v Telefonunuz zaten varsayılan

ayarlara göre internete bağlanmak
üzere uygun öğeyle ayarlanmıştır.
Bu yüzden bu bağlantı ayarlarını
değiştirmenize gerek olmayabilir.

SETTINGS (AYARLAR)

Cihazınız HSDPA(High Speed
Downlink Packet Access),
EDGE(Enhanced Data rates for Global
Evolution), GPRS (General Packet Radio
Service) şebekesi veya Bluetooth
modem, ya da WLAN şebekesi
üstünden İnternete bağlanmanızı
sağlayacak güçlü ağ fonksiyonlarıyla
donatılmıştır. İnternette gezinmek
ve e-posta ya da hızlı mesaj gönderip
almak için İnternete bağlanmak üzere
İnternet veya başka ağ bağlantıları
kurabilirsiniz.
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SETTINGS (AYARLAR)
İnternete önceden
yapılandırılmış bağlantıları
kullanarak bağlanmak için.
1. Sırasıyla Start > Settings >
Connections > Connections >
Advanced öğelerini seçin.
2. Select Networks’ü seçin.
3. Gerektiğinde bu ayarları kullanarak
internete otomatik olarak bağlanın
listesinden uygun öğeyi seçin.
4. OK'e basın.
5. Bağlantı sihirbazını tamamlamak
için, OK'e basın.

İnternet'e My ISP üzerinden
bağlanmak için

SETTINGS (AYARLAR)

1. ISP'nizden aşağıdaki bilgileri edinin:
v ISP sunucusu telefon numarası
v Kullanıcı adı
v Şifre
v Erişim noktası adı (GPRS bağlantısı
için gereklidir)
2. Sırasıyla Start > Settings >
Connections > Connections >
öğelerini seçin.
3. Yeni bir modem bağlantısı için Add’i
seçin.
4. Bağlantı için bir ad girin.
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5. Listeden bir modem seçin. Örneğin,
paket servis ağını kullanmak
istiyorsanız, Cellular Line'ı
(GPRS,3G,HSDPA) seçin.
6. İleri'yi seçin.
7. Gereken bilgileri girerek bağlantı
sihirbazını tamamlayın ve Finish'i
seçin.
8. Advanced > Select Networks
öğelerini seçin.
9. Gerektiğinde bu ayarları kullanarak
internete otomatik olarak bağlanın
listesinden My ISP'yi seçin ve OK'e
basın.

Dikkat
v Herhangi bir ekranla ilgili daha

SETTINGS (AYARLAR)

fazla bilgi almak için Yardım'ı seçin.
Bağlantı ayarlarınızı değiştirmek
için, Bağlantılar ekranından
Varolan bağlantıları yönet
seçeneğini tercih edin ve bağlantı
sihirbazını sonlandırın.
v My ISP'de 2 veya daha fazla
bağlantı varsa, otomatik olarak
Auto pick seçilir.
Auto pick modundan preferred
connection'a geçmek isterseniz,
Varolan bağlantıları yönet
seçeneğini, ardından select
preferred connection sekmesini
seçin ve OK'e basın.
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SETTINGS (AYARLAR)
v Web sayfasını İnternet Explorer'la

Cihazınızdaki ağ kartı
ayarlarını sıfırlamak veya
değiştirmek için
SETTINGS (AYARLAR)

1. Start > Settings > Connections > WiFi Kablosuz.
2. Network Adapters sekmesini seçin.
3. Ağ Bağdaştırıcılarım listesinden
uygun öğeyi seçin:

taramak için ISP veya WLAN'ınızı
kullanarak İnternete bağlanmak
istiyorsanız, İnternet'i seçin.
v Özel bir ağa bağlanarak paylaşım
klasörünü Dosya Gezgini ile taramak
istiyorsanız, Work'ü seçin.
4. Bağdaştırıcı listesi alanından, uygun
adaptörü seçin.
5. Bir ağ kartı seçip ayarlar ekranına
girdiğinizde, gerekli ayarları
yapılandırmanız gerekir. IP Adresi
sekmesinde, Özel IP adresini kullan
seçeneğini tercih edin. IP adresi,
Alt ağ maskesi ve Varsayılan ağ
geçidini almak için ISP'nizle veya ağ
yöneticinizle iletişim kurun.
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6. Ad Sunucuları sekmesinden, DNS
ve WINS ayarlarını yapılandırın.
Atanmış bir IP adresi isteyen
sunucular ayrıca bilgisayarları
IP adreslerine eşlemek için bir yol
da talep edebilir. DNS ve WINS
cihazınızda desteklenen çözünürlük
seçenekleridir.

Dikkat
vW
 LAN kullanarak internete

Wireless Manager
(Kablosuz Yönetici)
Kablosuz Yönetici cihazınızdaki Wi-Fi
İnternet ve Bluetooth bağlantılarını
yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun
yerel kablosuz ağlara bağlanmasına
veya kablosuz olarak internete
erişmesine olanak tanır. Wi- Fi
Bluetooth kablosuz teknolojisine göre
daha hızlı ve geniş kapsamlıdır.

bağlanmak için, ‘My ISP’ bağlantı
ayarlarında mevcut olmalıdır.

SETTINGS (AYARLAR)
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SETTINGS (AYARLAR)
v Bugün ekranından Kablosuz

Yönetici'yi seçin veya sırasıyla Start
> Settings > Connections öğelerini
seçin.
v Wi-Fi özelliğini açmak için, Kablosuz
Yönetici'de Wi-Fi'yı seçin.

SETTINGS (AYARLAR)

Bir balon pencere açılır ve kullanıcıların
yakınındaki taranmış uygun Erişim
Noktalarını gösterir.
v Erişmenize izin verilen Access Point'i
seçebilir ve OK'e basabilirsiniz.
v Ardından bir internet servisi almak
için İnternet'i seçin ve Connect’e
basın.
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Dikkat
Wi-Fi servis sağlayıcınız veya
ağ yöneticiniz ağ güvenliği için
WEP şifrelemesi koymuşsa, açılan
pencerede WEP şifresi alanını
doldurmanız gerekir. WEP şifrelemesi
yoksa bu pencere görüntülenmez.
Şifreyi bilmiyorsanız Wi-Fi servis
sağlayıcınız veya ağ yöneticinize
sorup öğrenmeniz gerekir.

Wi-Fi bağlantı ayarlarının
yapılandırılması
Dikkat
WLAN yapılandırmanızı ayarlamadan
önce, WLAN servis sağlayıcınıza veya
ağ yöneticinize IP ayarlarını sormanız
gerekir.
v Sırasıyla Start > Settings >

Connections > Wi-Fi > Network
adapters’den Samsung 2700S WiFi
Adaptors öğelerini seçin.
SETTINGS (AYARLAR)

Wi-Fi bağlantısı bittiyse, bağlantı
adını (SSID) Kablosuz Yönetici'de
görebilirsiniz.
Wi-Fi özelliğini kapatmak için,
Kablosuz Yönetici'de tekrar Wi-Fi'yı
seçin.
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SETTINGS (AYARLAR)

v Sunucunun atadığı IP adresini

kullanı seçerseniz, IP ayarlarının
otomatik olarak atanmasını
sağlayabilirsiniz.

v Özel IP adresini kullanı seçerseniz,

SETTINGS (AYARLAR)

WLAN servis sağlayıcınız veya
ağ yöneticiniz tarafından atanan
IP adresini ayarlamanız gerekir.
v IP adresi Alt ağ maskesi ve Varsayılan
ağ geçidi alanlarını doldurun.
v Ad sunucularını seçin.
v Gerekiyorsa DNS ve Diğer DNS,
WINS ve Diğer WINS alanlarını da
doldurun.
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Dikkat
Telefonunuzu olası veri kayıplarına
karşı korumak için, telefon, WLAN
ve Bluetooth gibi tüm kablosuz
hizmetler pil enerjisi yüzde ikiden az
kaldığında otomatik olarak sona erer.

SETTINGS (AYARLAR)
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Aksesuarlar
Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim
ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Seyahat Adaptörü

Handsfree kulaklıkmikrofon

Bu şarj cihazı
evinizden veya
ofisinizden
uzaktayken
bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.

v Stereo

Standart
Batarya

kulaklık

Dikkat

v Daima orijinal LG aksesuarları
kullanın.
v Bu kurallara uyulmaması garantiyi
geçersiz kılabilir.
v Aksesuarlar farklı bölgelerde
değişiklik gösterebilir, ayrıntılı
bilgi için lütfen bölgesel servis
şirketimize veya acentemize
başvurun.

CD/Veri kablosu
Aksesuarlar

Cihazlar arasında
veri aktarmak için
telefonunuzu
bilgisayara
bağlayabilirsiniz.

162
KS20_Turkey_0516_쪼.indd
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TEKNİK VERİLER
Genel
Ürün adı: KS20
Sistem: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net ağırlık: 92.5g(PİLLİ), 65g(PİLSİZ)

Ortam ısısı
Maksimum : +55°C (deşarj oluyor) / +45°C (şarj oluyor)
Maksimum : -10°C
Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye’de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Not: Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.
TEKNİK VERİLER
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without the consent of LG Electronics are prohibited.

KS20 Open UK_���(�������������)_1 1

2008.5.16 8:27:51 PM

Contents
For Your Safety	
6
Guidelines for safe
and efficient use	 7
KS20 features	
11

Part of the phone
Cautions for touch keys 12

Getting Started	

13

Installing the USIM card and
battery
Charging the battery
14
Disconnecting the charger		
15
How to use a microSD
memory card
Memory card formatting
Turn the device on and off 16
Reset the device
Calibrate the Device
17
Manage screen settings

Screen information 18

The Today Screen

Customising the Today screen
Default MS Today Screen
19
Indicators

Using the Start Menu

21

Editing Today screen
Program Indicators

Entering and
Searching
Information

Overview of Input Panel

General functions	 29

Adjust the device volume
Making a Call
Receiving a Call
30
In-call Options
31
Additional Dialing
Information
32

Synchronizing Your
Device	
33

23

Using the Keyboard
Using the standard on-screen
Keyboard

Using Letter Recognizer 24
Using Block Recognizer

Using ActiveSync
Setting Up Windows Vista™		
34
Synchronizing Information		
35
Synchronizing via Bluetooth		
37

Enter text using Block
Recognizer

Using Transcriber

25

Transcriber Gestures

26

Contents

Drawing and Writing on the
Screen
27
Recording a Note
Searching Information 28


KS20 Open UK_축(터키합본용)_2
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For Your Safety
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

WARNING

For Your Safety

• Mobile Phones must be
switched off at all times in an
aircraft.
• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near
petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock or seriously
damage your phone.
• Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which
if detached may cause a
choking hazard.

CAUTION
• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example,
do not use your phone in
hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL
accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry
risks of interference with
electronics in close proximity.
Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone
or battery.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)

device. Before a phone model
is available for sale to the
public, compliance with the
European R&TTE directive
must be shown. This directive
includes as one essential
requirement the protection
of the health and the safety
for the user and any other
person. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the ear is
1.04 W/kg.
v This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the ear
or when positioned at least
1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or
holder is used for bodyworn
operation, it should not
contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

This device meets
international guidelines for
exposure to radio waves
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured
not to exceed the limits for
exposure to radio frequency
(RF) recommended by
international guidelines
(ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines
and establish permitted
levels of RF energy for the
general population. The
guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic
and thorough evaluation of

scientific studies. The guidelines
include a substantial safety
margin designed to assure the
safety of all persons, regardless
of age and health.
v The exposure standard for
mobile devices employs a
unit of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit
stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests
for SAR are conducted using
standard operating positions
with the device transmitting
at its highest certified power
level in all tested frequency
bands. Although the SAR is
determined at the highest
certified power level, the
actual SAR of the device
while operating can be well
below the maximum value.
This is because the device
is designed to operate at
multiple power levels so as to
use only the power required
to reach the network. In
general, the closer you are
to a base station, the lower
the power output of the
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Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection
to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the body is
1.24 W/kg.
*The SAR limit for mobile
devices used by the public
is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines
incorporate a substantial
margin of safety to give
additional protection for the
public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary
depending on national
reporting requirements and
the network band. For SAR
information in other regions
please look under product
information at www.lgmobile.
com.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
v Do not disassemble this unit.

Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
v Keep away from electrical
appliances such as a TV's,
radios or personal computers.
v The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
v Never place your phone in
a microwave oven as it will
cause the battery to explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to

mechanical vibration or
shock.
v The coating of the phone
may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals
(such as alcohol, benzene,
thinners, etc.) or detergents
to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
v Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
v Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
v Do not expose the phone to
liquid or moisture.
v Use accessories, such as
earphones and headsets,
with caution. Ensure that
cables are tucked away
safely and do not touch the
antenna unnecessarily.
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v Please remove the data cable

before powering on the
handset.

Electronic devices

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.

phone while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if
available.
v Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your
motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct it with installed or
portable wireless equipment.
It can cause serious
injury due to improper
performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings.
This is particularly imperative
when attempting to cross the
street.

Avoid damage to
your hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially
explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a

refueIling point. Don’t use
near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

v Do not use a hand-held
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9

2008.5.16

4:19:35 PM

Guidelines for safe and efficient use
v Do not transport or store

flammable gas, liquid,
or explosives in the
compartment of your vehicle,
which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Guidelines for safe and efficient use

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground
without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which if
detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls

v Do not disassemble or short-

Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls. Check with
your local service provider.

v Keep the metal contacts of

Battery
information and
care
v You do not need to

completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
v Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

circuit the battery pack.
the battery pack clean.

v Replace the battery when

it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
v Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.
v Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
v Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.

10
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KS20 features
1

5

3. Send Key

Side view

v Dials a phone number and
answers incoming calls.

1. Charger/Cable/Handsfree
connector

4. Navigation KEY

2. Side Keys

5. Internal camera lens

2

6. End Key

v Press up or down to adjust the
volume.

v Ends or rejects a call.

3. Stylus and Stylus Slot
v Use the stylus to write, draw, or
select items on the touch screen.

3

6

4. Power key
4

4
1

Part of the phone

5

2
6

Front view
1. Earpiece

7

5. MicroSD Card Slot

3

6. Internet Explorer

Use to write, draw, or make a selection with the stylus.

v Press to access Internet Explorer.

7. Camera key
v Press this key to activate camera.
Cautions for touch keys

KS20 features

2. Touch Screen

v Press to turn off your device
temporarily and switches the
device to sleep mode; press and
hold (about five seconds) to turn
off your device completely.
When your device is in sleep
mode, you can still use the phone
function to receive calls; however,
the phone function is off when
you turn off the device completely.

11
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KS20 features

Cautions for touch
keys
1. Make sure your hands are
clean and dry.
v Remove all moisture from
the surface of your hands or
the touch keys in a humid
environment.

Touch
keypad

KS20 features

Hard
keys

2. You do not need to press hard
on the touch keys to make
them work. Do not subject
the product to severe impact,
as this may damage the
touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to
press exactly on the touch
key you want, being careful
not to touch the keys for
other functions.
4. When both the home screen
and touch key lights are off,
pressing a touch key will not
turn on the home screen
light. Press P and the home
screen light will turn back
on(touch keys do not work
when the touch key lights
are off).
5. Touch keys may not work
normally if a mobile phone
case or plastic cover is
covering them.
6. Keep metal and other
conductive materials away
from the surface of the touch
keys, as contact with them
may result in an error.

7. This phone allows to use
a pen or a stylus to select
Menu. Also you can use your
finger to select Menu.
Use the tip of your finger may
not press the key correctly.
8. Touch key cannot be
activated properly in hot and
humid environment.
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Getting Started
Installing the USIM
card and battery

v The metal contact of the USIM

card can easily be damaged by
scratches. Pay special attention
to the USIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the USIM card.

To insert the USIM card

2. Installing the battery.
Insert the battery into the
battery compartment as the
metal contacts meet in the
middle of the phone.
Push down the top of the
battery until it snaps into place.
Place the battery cover to the
phone as shown.

To remove the USIM cad

3. To remove the battery.
Turn the phone up-side down,
as shown, gently push down
the battery cover to release and
lift off. Then lift up the battery
with your fingers and pull-out
the battery.

Getting Started

1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains
your phone number, service
details and contacts and
must be inserted into your
handset. If your USIM card is
removed then your handset
becomes unusable (except for
emergency calls depending
on which Country you are in
at the time) until a valid one is
inserted. Always disconnect the
charger and other accessories
from your handset before
inserting and removing your
USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder.
Make sure that the USIM card
is properly inserted and the
gold contact area on the card is
facing downwards.
To remove the USIM card, press
down lightly and pull it in the
reverse direction.

Note

13
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Getting Started

Charging
the battery
Before connecting the charger
to the phone you must first
check the battery is installed.

<Charging mode>

CAUTION!

1.When you recharge your
phone after device switch
off, the phone’s LED lights up
red and displays a charging
animation.
2. When the phone is fully
charged, the LED lights up
green and the animation
stops.
3. If you press and hold the
power button for approx. 2
seconds in charging mode,
the phone is turned on.
4. If you disconnect the travel
adapter from the phone in
charging mode, the phone is
turned off.

• Do not force the connector
as this may damage the
phone and/or the charger.
• If you use the charger
out of your own country,
use an attachment plug
adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery
or the SIM card while
charging.
• There is risk of explosion if
battery is replaced by an
incorrect type. Dispose of
used batteries according to
the maker's instructions.

CAUTION!

Getting Started

• When you charge a fully
discharged battery, it may
take over a minute for the
display to respond. This
is not a malfunction but
completely normal.
(If using a USB cable, it may
take over 10 minutes.)

WARNNING
• Unplug the charger from
the mains and phone
during lightning storms to
avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharpedged items such as animal
teeth or nails come into
contact with the battery. There
is a risk of this causing a fire.

14
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Disconnecting
the charger
Disconnect the travel adapter
from the phone as shown in the
diagram. Make sure you pull by
the plug, not the cord.

How to use a
microSD
memory card

<MicroSD memory card>

2. Insert the memory card
into the slot with the metal
contacts facing down. Do not
force the memory card into
the slot, if the card does not
slide in easily, please check
that the card is being inserted
the correct way or if there is a
foreign object in the slot.
3. Once inserted, push the
memory card until you hear
a Click, meaning that the
microSD has been correctly
engaged.
4. Close the plastic slot
protection.
5. Do not remove the memory
card when reading/writing
the memory card.

Attention:
v Avoid using the Flash
Memory Card when the
battery is low.

wait for the operation to
complete before removing
the card.
v The card is designed to fit
easily into the system one
way only.
v Do not bend the card or force
it into the slot.
v Do not insert any memory
cards other than microSD.
Support up to 2GB microSD.
For more information on the
microSD, please refer to the
memory card instruction manual.

Memory card
formatting
Before you start to use the
memory card you have to
format it. After you insert the
memory card, the message
for format pop up and you can
format easily.

Note
v MicroSD has been already

Getting Started

<How to insert a microSD
memory card>
1. Lift the plastic cover which
protects the microSD slot.

v When writing to the card,

formatted usually.
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Getting Started

Turn the device on
and off
To turn on the device, press the
POWER button. When you turn
on the device for the first time,
you are asked to complete a
calibration process. For more
information, see “Calibrate the
device” on next page.
To turn off the device, press
P again.

Note
v Pressing P turns off your device

temporarily and switches the
device to sleep mode. However,
you can still receive messages and
calls while your device is in the
sleep mode.

Reset the device

Getting Started

Occasionally you may need to
reset your device. A normal (or
soft) reset of your device clears
all active program memory and
shuts down all active programs.
This can be useful when the
device is running slower than
normal, or a program is not
performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard
reset (also known as a full
reset). A hard reset should be
performed only if a normal
reset does not solve a system
problem. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and
turned it on. Any programs you
installed, data you entered, and
settings you customized on the
device will be lost.

To perform a soft reset
• Re-attach the battery and
press the POWER button on
the right side of your device.
The device restarts and
displays the Today screen.

To perform a hard reset
• Press and hold both
buttons(Send+Volume Down)
shown enclosed by circles in
the picture below. Keep these
keys pressed, and at the same
time, press the POWER button
on the right side of your
device. And hold both buttons
for a while (about 10 seconds).
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16

2008.5.16

4:19:38 PM

Calibrate the
Device
Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the center of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the
tapped item is activated.
If your device does not
accurately respond to screen
taps, follow these steps to recalibrate it:
1. Tap Start > Settings >
System tab > Screen.
2. On the General tab, tap
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.

Note
alignment with the Navigation
Key pressed and then the Internet
Explorer Key pressed in turn.

Manage screen
settings
The device touch screen has
three orientation modes:
Portrait, Landscape (righthanded), and Landscape
(left-handed). Portrait mode
allows you to get a better view
or a better operation of certain
programs on your device,
while Landscape mode may
be optimal for viewing longer
text files.

tap Start > Settings
> System tab >
Screen>General tab, and
select the orientation you
want.
v To smooth the edges
of screen fonts for
many programs, on
the ClearType tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), select the
Enable ClearType check box.
v To increase the readability
or to see more content
on the screen, on
the Text Size tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), adjust the text
size by moving the slider.
Getting Started

v You can execute directly the screen

v To change the orientation,

17
KS20 Open UK_축(터키합본용)_17
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Screen information
The Today Screen
Customising the Today screen

Icon

Description
Used to enter menu directly.
Used to make a call

Screen information

Used to send the text/ multimedia
message and to view the messages
in the inbox. You can activate various
functions related to messages.
Used to access Internet.

The Today screen displays important
information, such as upcoming appointments
and status indicators. You can tap a section on
the screen to open the associated program.
v To access the Today screen, tap Start
>Settings>Personal tab>Today>Items tab.
You can select the item you want to appear
on the Today screen. To change its position,
tap Move up or Move Down. If you want to
customise the further task and appointment
information by tapping Options(refer to (30)
page).
Tap the Today timeout select the number of
hours from the drop down list. If you don't use
your phone after the specified length of time has
elapsed, the screen switches to the Today screen.
v To synchronise the Today screen display,
including the background image, tap
Start > Settings > Personal tab >Today
>Appearance tab.
You can select the desired theme for the
background. If you use your own background
image, tap the Use this picture as the
background and tap Browse to locate the file
you want.

18
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Default MS Today Screen
On the Today screen, you can see important and
recent information for the day.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

5. Upcoming task: You can see the number of
active task. Tap to see the present status of all
the tasks.
6. Upcoming schedule: You can see the
upcoming schedule.
7. No new missed calls: You can see the missed
call history.
8. Device lock: You can lock the device. To unlock
tab the left down side.
9. Indicators: Connectivity, SIM card, Volume
and Battery indicator.
10. Link to Calendar
11. Link for Contacts list

Indicators
10

11

Icon

Description
Bluetooth Hands-Free connectin
established
Bluetooth Hands-Free channel opened
Bluetooth High Quality Audio channel
opened
Indicates the remained battery power .
Indicates the battery is very low.

Screen information

1. Start button: Shows the Start menu that you
can use directly.
2. Date and time: Shows today's date and
current time. Tap to open the Clock & Alarm
screen.
3. Phone information: Wireless Manager /
Bluetooth phone on or off.
4. Unread message: You can see the unread
message from Inbox account.

Following are some of the status icons that you
may see on your device.

Battery charging.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
GPRS (General Packet Radio Services)
available
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) available
WCDMA or HSDPA available

Sound on.
Sound off.
Ringer in vibration mode.
Connection is active.

HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) available
New e-mail or text messages.

Connection is not active.
Synchronization in progress.

New voice mail

Synchronization error.

There are more notifications. Tap the icon
to view all.
Indicates the device is locked.

Indicates maximum signal strength.
No signal.

Device unlocked.

Phone is turned off.
Help file is available if you go start->Help
in bluetooth settings window.

Screen information

You can use the Help to see the details of
Bluetooth profiles
No phone service.
Searching for phone service.
Voice call in progress.
Calls are forwarded.
Call on hold.
Missed call.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner
of the Today screen, displays a list of programs.
It lets you close a screen and switch from one
program to another. You can start a program by
scrolling through the programs list and tap a
program with the stylus.

3. Tap to start a recently-used program.
4. Tap to view and select more programs that are
installed in your device.
5. Tap to change device settings.
6. Tap to see a Help topic for the current screen.

Program Indicators
Following are some of the icons for the programs
that are already installed on your device.
Icon

Description
ActiveSync Synchronises information
between your device and a PC.
Calculator Performs basic arithmetic and
calculations, such as addition, subtraction,
multiplication, and division.

Camera Snaps photos or shoots video
clips with accompanying audio.

Editing Today screen

Wireless Manager Allows you to manage
the device's connection(including Wi-fi,
Blutooth, and Phone).

1. Tap to open the Today screen.
2. Tap to start a program. The items displayed in
Start menu can be synchronised by tapping
Start > Settings > Personal tab > Menus.

Contacts Keeps track of your friends and
colleagues.

Screen information

Calendar Keeps track of your
appointments and creates meeting
requests.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
Pictures & Videos Collects, organizes,
and sorts picture and video files in the
My Pictures folder of your device or on a
storage card.

Excel Mobile Creates new workbooks or
lets you view and edit Excel workbooks.
File Explorer Enables you to organize and
manage files on your device.

Messenger contacts Sends and receives
instant messages with your Windows Live
Messenger contacts.

Games Lets you play two
pre-installed games: Bubble Breaker and
Solitaire.

PowerPoint Mobile Lets you view
Powerpoint slides and presentation .

Help Enables you to see Help topics for a
program on your device.

Search Enables you to search contacts,
data, and other information on your
device.

Internet Explorer Internet Explorer
browses Web and WAP sites, and
downloads new programs and files from
the Internet.

Tasks Keeps track of your tasks.

Mobile Java Enables you to download
and install Java applications, such as
games and tools, on your device.

Windows Media Enables the multimedia
function on your device.

Screen information

Word Mobile Creates new documents or
lets you view and edit Word documents

Messaging Sends and receives e-mail and
text messages.

Internet Share Allows you to use your
device as a internet sharing device.

Notes Creates handwritten or typed
notes, drawings, and recordings.

FM Radio Enables you to hear FM Radio.

Phone Makes and receives calls, switches
between calls and sets up conference
calling.

PSNote Enables a multimedia to user
input editor handwriting recognition.
Autoprofile Enables to configure the
network profile for Internet, MMS, Java,
Email automatically.
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Entering and Searching Information
You are available to the various input methods
on the screen, including Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, and Transcriber.

Overview of Input Panel

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and numbers, you can
either type using the QWERTY Keyboard or the
standard on-screen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard

Entering and Searching Information

Input Panel icon

The on-screen Keyboard is available when text
entry is possible. You can enter text by tapping
keys on the keyboard that are displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen keyboard
v The on-screen keyboard is available when text
Input Panel
entry is possible.
(Keyboard)
v To make the keys larger, tap the Input Selector
arrow, and then Options. In the Input method
Input Selector arrow
list, select Keyboard, and then tap Large Keys.
v General rule for entering text is same as MS
based PC.
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Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer
With Letter Recognizer, you can write individual
letters, numbers, and punctuation, which are
then converted into typed text.
Enter text using Letter Recognizer
v Letter Recognizer is available when text entry
is possible.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
Entering and Searching Information

Using Block Recognizer
With Block Recognizer, you use a single
stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.

Enter text using Block
Recognizer
v Block Recognizer is available when text entry

is possible.

v With Block Recognizer, you use a single

stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
v Enter letters by writing in the abc (left) area
of the box.
v Enter numbers by writing in the 123 (right)
area of the box.
v Enter symbols and punctuation by tapping
in either area of the box and then writing the
desired character.
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Using Transcriber

Note
v To reposition the keyboard, tap and hold the title bar,

then drag to the desired location.
When no text is selected, you can also open the
keyboard by doing the gesture.

To edit text
1. In a program, draw a line across the text you
want to edit.
2. After you lift the stylus from the screen, the
line will disappear and the selected text will be
highlighted.
3. Do either of the following:
v Rewrite the text.
v Use gestures to capitalize letters, insert a
space, and so on.

Entering and Searching Information

Transcriber is a handwriting recognition
program that allows you to write in cursive, print,
or a combination of both. Transcriber works
transparently in the background of programs,
recognizing words with its integrated dictionary.
When Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on the screen as
handwriting input. For more information about
using Transcriber, see Help on your device.
To start Transcriber
1. Start a program that accepts user input, such
as Word Mobile.
2. Tap the Input Selector arrow, and tap
Transcriber. The Transcriber introductory
screen appears.
To write using Transcriber
1. In a program, position the cursor where you
want text to appear.
2. Use the stylus to write anywhere on the screen.
The handwriting will be converted to text
shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an on-screen keyboard
that provides an easy way to add punctuation or
a special symbol to existing text.
v From a program, tap
on the Transcriber
toolbar. The keyboard remains visible until you
tap the button again.
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Entering and Searching Information
Transcriber Gestures

Do

Use quick strokes of the stylus to edit your text or
to insert returns, spaces, or tabs.
Do

To
Undo the last action.

To

Do the gesture by drawing a line straight
up and back down.

Insert a paragraph return at the cursor.

Copy the selected text.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Do the gesture by drawing a line from left
to right and back.

Insert a space at the cursor.

Do the gesture by drawing a line from
right to left and back.

Cut the selected text.

Entering and Searching Information

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing a line from
the lower left of the screen diagonally
up toward the right and back down to
the right.

Move the cursor one space back and erase
any text.
Do the gesture by drawing a line from
right to left.

Insert a tab.

Open the menu of alternate words
if a word is selected or the onscreen
Transcriber keyboard if no text is selected.
Do the gesture by drawing a line straight
down and back up.
Change the capitalization of a selected
letter, word, or block of text.
Do the gesture by drawing a line straight
up.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Note
v You can also use the Enter, Space, and Backspace

buttons on the Transcriber toolbar.
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Drawing and Writing on the
Screen

v To select handwritten text, tap and hold next to the

writing. As soon as dots appear, and before they form
a complete circle, quickly drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a
drawing rather than text.

To draw in a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. To draw on the screen, use the stylus like a pen.
4. A selection box appears around your drawing.
5. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select a drawing (for example, to copy or delete it),

tap and hold the drawing briefly. When you lift the
stylus, the drawing is selected.

Recording a Note
You can create a stand-alone recording (voice
note) or you can add a recording to a note.
To create a voice note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. Do one of the following:
v To create a stand-alone recording, record from
the note list.

Entering and Searching Information

You can draw directly on the screen, or write
on the screen and save notes in your own
handwriting. To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or frequently
add drawings to your notes, you may find it
helpful to set Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing as the default
input mode.
To set the input mode for Notes
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.
To write a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. Write your text on the screen.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
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Entering and Searching Information
v To add a recording to a note, create or open

Entering and Searching Information

a note.
3. If you do not see the Recording toolbar, tap
Menu > View Recording Toolbar.
4. Hold your device’s microphone near your
mouth or other source of sound.
5. If you adding a recording to a note, tap OK to
return to the note list when finished.
6. If you are recording in an open note, an icon
will appear in the note.
7. If you are creating a stand-alone recording, the
recording will appear in the note list.
To change recording formats
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Input.
2. Tap the Options tab, and in the Voice
recording format list, tap the format you
want.
3. Tap OK.

Note
v You can also change recording formats from within

Notes. In the note list, tap Menu > Options > Global
Input Options link (at the bottom of the page).

Searching Information
You can search for files and other items stored on
your device in the My Documents folder or on a
storage card. You can search by file name or by
words located in the item. For example, you can
search in e-mail messages, notes, appointments,
contacts, and tasks, as well as in online Help.
To search for a file or an item
1. Tap Start > Programs > Search.
2. In Search for, enter the file name, word, or
other information you want to search for.
3. If you have looked for this item before, tap
the Search for arrow and select the item from
the list.
4. In Type, select a data type to help narrow your
search.
5. Tap Search.
6. The My Documents folder and subfolders are
searched.
7. In the Results list, tap the item you want to
open.
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General functions
Adjust the device volume

Note
v To adjust the conversation phone volume, you must

do it during a call. Adjusting the volume at another
time will affect the ring, notification, and MP3 sound
levels.
When you activate Vibrate mode, sound will
automatically be muted and the device will vibrate
when an incoming call is received. The Vibrate icon
(
) will appear in the title bar to indicate that
Vibrate mode is activated.

Ringer volume
System volume

Making a Call

Make a call from Phone
v On the Phone screen, tap the desired phone

number, and tap the t button.

Note
v If you tap a wrong number, tap the Back arrow (

< ) to erase individual numbers one at a time. To
delete all the numbers, tap and hold the Back arrow.

General functions

You can set the volume of System and Ringtone,
which can be set the volume On or Vibrate state
or Off.
v System volume : You can change the volume
for sounds, such as the sound you hear when
you tap program names and menu options.
v Ringer volume : You can set the volume of
Ringtone.

You can make a call from Phone, Contacts, and
Speed Dial.
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General functions
Make a call from Contacts
v Tap Start > Contacts.
v Tap the desired contact, and tap Call.
v You can also tap the desired contact in the

contacts list, and tap the phone number that
you want to call. Or, tap and hold the desired
contact, and on the shortcut menu, tap Call
Work, Call Home, or Call Mobile.

Make a call from Speed Dial
Use Speed Dial to call frequently-used numbers
with a single tap. For example, if you assign a
contact to the location 2 in Speed Dial, you can
simply tap and hold 2 on the Phone screen to
dial the contact’s number. Before you can create
a Speed Dial entry, the number must already
exist in Contacts.

Receiving a Call
When you receive a phone call, a message will
appear, giving you the option to either answer or
ignore the incoming call.

To answer or reject an
incoming call
v To answer the call, tap Answer, or press

S on the device.

v To reject the call, tap Ignore, or press E

on the device.

To end a call
Once an incoming or outgoing call is in progress,
you can tap End or press E on the device
to hang up.

General functions

To create a Speed Dial entry
1. On the Phone screen, tap Speed Dial or tap
Menu > View > Speed Dial.
2. Tap Menu > New.
3.Tap a contact. Tap the phone number for which
you want to create a Speed Dial.
4. In the Location box, select an available
location for the new Speed Dial.
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30

2008.5.16

4:19:43 PM

In-call Options

To turn on and off the
Speakerphone

To put a call on hold

The built-in Speakerphone on your device allows
you to talk hands-free or lets other people listen
to the conversation.
v During a call, tap Speaker On. The General
functions speakerphone icon (
) appears
in the title bar.
v To turn off the speakerphone, tap Speaker Off.

Your device notifies you when you have another
incoming call, and gives you the choice of
rejecting or accepting the call. If you are already
on a call and accept the new call, you can choose
to switch between the two callers, or set up a
conference call between all three parties.
1. Tap Answer to take the second call, and put the
first one on hold.
2. To end the second call and return to the first
call, tap End or press END on your device.

WARNING
• To avoid damage to your hearing, do not
hold your device against your ear when the
Speakerphone is turned on.

To switch between two calls
To mute a call

To set up a conference call

You can turn off the microphone during a call, so
that you can hear the caller but the caller cannot
hear you.
v During a call, tap Mute.
v When the microphone is turned off, the
mute icon (
) appears on the screen. Tap
Unmute to turn on the microphone again.

1. Either put a call on hold, and dial a second
number; or, accept a second incoming call
when you already have one in progress.
2. Tap Menu > Conference.

Note
v Not all service providers support conference calling.

Contact your service provider for details.

General functions

v Tap Swap.
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General functions

Additional Dialing
Information
Make an emergency call
v Enter the international emergency number for

your locale, and tap Talk.

SIM Tool Kit (STK)
A SIM card must be inserted in your device in
order to use this feature, which allows you to
access a range of information services provided
by your service provider.
1. Tap Start > Programs > STK Service icon. A
list of provided services appears.
2. To access a service, tap the item in the list.

Note
vA
 dditional emergency numbers may be included

in your SIM card. Contact your service provider for
details.

Make an international call

General functions

1. Tap and hold 0 on the Phone keypad
until the + sign appears. The + replaces the
international prefix of the country that you
are calling.
2. Enter the full phone number you want to dial,
and tap Talk. The full phone number includes
country code, area code (without the leading
zero, if any) and phone number.
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Synchronizing Your Device
Using ActiveSync

To install and set up ActiveSync
1. Install ActiveSync on your PC, as described
on the Getting Started disc. After Setup
completes, the Sync Setup Wizard
automatically starts when you connect your
device to the PC.
2. Follow the instructions on the screen to
complete the wizard. In the Sync Setup Wizard,
do one or both of the following:
v Create a synchronization relationship between
your PC and the device.
v Configure an Exchange Server connection to
synchronise directly with Exchange Server.
3. Choose information types to synchronise.

Note
vW
 hen you finish the wizard, ActiveSync synchronises

your device automatically. Once synchronization
completes, you can disconnect your device from
your PC.

Synchronizing Your Device

ActiveSync synchronises information on your
device with information on your PC, such as
Outlook content.
v Synchronise information, such as Outlook Email, Contacts, Calendar, or Tasks information
on your device with your PC, as well as
pictures, video, and music.
v Synchronise Outlook E-mail, Contacts,
Calendar appointments, and Tasks on your
device directly with Exchange Server so that
you can stay up to date even when your PC is
turned off.
v Exchange files between your device and your
PC without synchronizing.
v Select which types of information are
synchronised and specify how much
information is synchronised. For example, you
can choose how many weeks of past Calendar
appointments to synchronise.
Before you can synchronise information with
a PC, you must first install ActiveSync on your
PC and create a synchronization relationship
between your device and the PC. You can install
ActiveSync from the Getting Started disc that
comes. ActiveSync is already installed on your
device.

Once you have installed ActiveSync and set up a
synchronization relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when you connect it,
and automatically transfers the synchronization
settings you specified on your device.
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Synchronizing Your Device

Setting Up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device Center is
the replacement for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.

Note
v Some versions of Windows Vista come with Windows

Mobile Device Center already installed. If Windows
Mobile Device Center is not available on your
Windows Vista, you can install it from the Getting
Started Disc that came with your device.

Set up synchronization in Windows
Mobile Device Center
Synchronizing Your Device

When you connect your device to your PC and
start Windows Mobile Device Center for the first
time, you are asked to create a Windows Mobile
partnership with your device. Follow the steps
below to create a partnership.
v Connect your device to your PC. Windows
Mobile Device Center configures itself and
then opens.
v On the license agreement screen, click Accept.
v On the Windows Mobile Device Center’s Home
screen, click Set up your device.

Note
v Choose Connect without setting up your device

if you only want to transfer media files, check for
updates, and explore your device but not sync
Outlook information.

v Select the items you want to synchronize, then

click Next.

v Enter a device name and click Set Up. When

you finish the setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your device
automatically. Notice that Outlook e-mails and
other information will appear on your device
after synchronization.

Use Windows Mobile Device Center
To open Windows Mobile Device Center, click
Start > All Programs > Windows Mobile
Device Center on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center, you can do
the following:
v Click Mobile Device Settings to change
synchronization settings.
v When you click Pictures, Music and Video >
___ new pictures/video clips are available
for import, a wizard guides you to tag and
transfer photos from your device to the Photo
Gallery on your Windows Vista PC.
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v Click Pictures, Music and Video > Add

media to your device from Windows Media
Player to synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For more
information, see “Windows Media® Player
Mobile” in Chapter 11.
v Click File Management > Browse the
contents of your device to view documents
and files from your device.

Synchronizing Information

Location

New state

PC1

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on
the device.

Synchronizing Outlook information
If you have set up a synchronization
relationship between your device and the PC,
synchronization keeps Outlook information
up-to-date on both computers. ActiveSync
synchronises a limited amount of information by
default to save storage space on your device.

To start and stop synchronization
v To synchronise Outlook information and other

local information on the PC, including media
files, connect your device to the PC using
Bluetooth or a cable.

Synchronizing Your Device

When you connect your device to the PC using
a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync
will immediately synchronise. While the device
is connected, ActiveSync synchronises every
time you make a change on either the PC or the
device.

You can change the amount of information
synchronised for a given information type in
Settings for the information type.
For example, if you have set up synchronization
with two PCs (PC1 and PC2), which have different
items, and you synchronise Contacts and
Calendar on the device with both computers, the
result is as follows:
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Synchronizing Your Device
v If you are synchronizing directly with

Synchronizing Your Device

Exchange Server, you can use this connection
to the PC to "pass though" to the network, or
you can synchronise without connecting to
the PC over a cellular or Wi-Fi network.
v In ActiveSync, tap Sync. To end
synchronization before it completes, tap Stop.
To change which information is synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Options.
2. Do one or both of the following:
v Select the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box,
you might have to clear the check box for the
same information type elsewhere in the list.
v Clear the check box for any items you want to
stop synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely,
tap the PC and tap Delete.

To synchronise directly with
Exchange Server
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Configure Server. If you have not yet set up
synchronization with Exchange Server, this will
say Add Server Source.
2. In Server address, enter the name of the
server running Exchange Server, and tap Next.
3. Enter your user name, password, and domain,
and tap Next. To change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap Advanced.
4. Select the check boxes for the types
of information items that you want to
synchronise with Exchange Server.
5. To change available synchronization settings,
select the type of information, and tap
Settings.
6. Tap Finish.

Note
vO
 utlook e-mail can be synchronised with only one

computer. To change available synchronization
settings, select the type of information and tap
Settings.
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Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the PC to
synchronize using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth

Synchronizing Your Device

1. Firstly, check "Allow connections to one of
the following" of the ActiveSync connections
Settings menu on your PC.
Select the proper COM port.
If there is not available connections, then you
should first make a Bluetooth pairing.
2. Select the ActiveSync via Bluetooth item
in Bluetooth connection wizard(Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).
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Communications
Messages
This menu includes functions related to Text
Messages, MMS, Email IMAP, Email POP3 as
well as New E-mail Account. You can send and
receive Outlook e-mail, Internet e-mail through
an Internet service provider (ISP), and text
messages. You can also access e-mail from work
using a VPN connection.

To set up an e-mail account

Communications

You need to set up an e-mail account that you
have with an Internet service provider (ISP) or
an account that you access using a VPN server
connection (typically a work account) before you
can send and receive mail.
v Tap Start > Messaging.
v Tap New E-mail Account.
v Enter your e-mail address, and tap Next.
Auto configuration attempts to download
necessary e-mail server settings so that you do
not need to enter them manually.
v Once Auto configuration has finished, tap
Next.
v Enter your name (the name you want
displayed when you send e-mail), user name,
and password; tap Next.

Select the Save Password check box if you want
to save your password so that you do not need
to enter it again.
If Auto configuration was successful, the Your
name and User name fields automatically
get populated. Tap Next, and then Finish
to complete setting up your account, or tap
Options to access additional settings.
If Auto configuration is unsuccessful or you
have an account you access using a VPN server
connection, contact your ISP or network
administrator for the following information and
enter it manually:

New Text Messages
You can write and edit text message, checking
the number of message pages.
v Tap Start>Messaging>Text
Message>Menu>New

Note
Account Name “Text Message” can be changed by “SMS”
according to country.
v Enter the e-mail address or text message

address of one or more recipients, separating
them with a semicolon. To access addresses
and phone numbers from Contacts, tap To.
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v Enter your message. To quickly add common

messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
v To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
v Tap Send.

New MMS Messages
You can configure Multimedia message using
the device camera to capture photos and video
clips while composing a new MMS message, and
send them along with your message.

Note
You can also send an MMS message directly from the
Pictures & Videos or Camera programs.
v Select a picture from My Pictures, and tap Menu >

Send. In Select an account, tap MMS.

camera, and tap Send. In Select an account, tap
MMS.

To start MMS message
You can compose MMS messages in a
combination of various slides, where each
slide can consist of a photo, audio or video clip,
and/or text.

New.

v On the Choose a Media Message screen,

select a template from the list of predefined
templates.
v In To, enter the recipient’s phone number or
e-mail address directly, or tap To, Cc, or Bcc to
choose a phone number or an e-mail address
from Contacts.
v Enter a subject for your message.
v Tap to select and send a photo or video clip.
v Enter text and insert audio clips by tapping the
respective areas.
v Tap Send to send the message.

Managing messages
v Tap Start>Messaging, select an Account.
v Tap INBOX, you can view MMS, Outlook E-

mail, Text Messages, Email IMAP and Email
POP3 folders.
v Tap the folder and you can select message box.
1. Deleted Items: You can view the deleted
items.
2. Drafts: You can view saved messages. Select a
message and you can edit the message.

Communications

v Capture a photo or an MMS video clip using the

v Tap Start > Messaging > MMS > Menu >
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Communications
3. Inbox: You can view received messaged.
Select a message and view.
4. Outbox: The Outbox is temporary storage
place for messages waiting to be sent. Failed
messages are also placed in Outbox.
5. S ent Items: Show the messages you sent
(Message/Email).

Note
You tap Sort by on the upper right bar and then you can
sort messages by Message Type, From, Reveived, Subject.

To reply to or forward a message

Communications

1. Open the message and tap Reply, or Menu >
Reply All, or Menu > Forward.
2. Enter your response. To quickly add common
messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
3. To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
4. Tap Send.
Tips To see more header information.

Note
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have
to delete some messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can make space
of each repository by deleting messages, media and
applications.

Phone
You can use easily with SmartDialler feature If
you press a number on the keypad, the screen
displays the phone number in Call History,
Starting with the number you enter, and the
names in Contacts or Call History, starting with
the characters you enter.
You can select you want to call number.
You can also make an international call or
emergency call.

Note
You can find your phone number by tapping Start >
Settings > Phone.
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Make a call
Enter a phone number by tapping the Dialler
screen keypad or by pressing the number on
the keypad.
Tap Talk or press S to make a call.
When a call is connected, the call duration time
displays.

Ending a call
You can tap End or press E to end the call.

Make a call from History

Call logs
You can view the recently missed, received and
dialed calls.
You can make a call, send text message,
multimedia message and save to contacts.
You can delete the number selected or all at
once.

Save to Contacts
You can add the contact info from a
communication event to your Contacts.

Tap Call History, you can choose and call.
When you tap the call you want to view, the
screen shows the time and date you received of
made a call and the duration of a call.
You can personalize the settings of your phone,
the services you have, and the network to which
you are connected.

View Note

Make a call using Speed dial

Send Text Message...

You can create a speed dial list.
Tap Speed Dial>Menu>New, you can select the
contact list with tapping.

After you have found the number you want, you
can send a text message.

To view detailed information about the
communication event.

Delete
Communications

Delete all log contents.
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Communications
Send Multimedia Message
After you have found the number you want, you
can send multimedia message.
[Option menu]

Filter
v All Calls: Allows you to view the missed,

received, and dialled call records. You can
make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can
also save the number in Contacts.
v Missed: Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone unsuccessfully
tried to reach you.
v Outgoing: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have called or tried
to call.
v Incoming: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have answered.
Communications

Delete All Calls
You can delete all calls.

Contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.
From the contact list, you can quickly
communicate with people. Tap a contact in the
list for a summary of contact information. From
there, you can call or send a message.
If you use Outlook on your PC, you can
synchronise contacts between your device
and PC.

Overview of contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.

Call Timers...
You can view the duration of calls to and from
your phone.
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To create a contact
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap New and enter the contact information.
3. When finished, tap OK.

Tip
v If someone who is not in your list of contacts calls you

or sends you a message, you can create a contact
from Call History, or from the message by tapping
Menu > Save to Contacts.
In the list of contact information, you’ll see where you
can add a picture or assign a ring tone to a contact.

v In Name view, you can search for a contact by

entering a name or by using the alphabetical
index. To switch to Name view, tap Menu >
View By > Name.
v To see a summary of information about a
contact, tap the contact. From there you can
also make a call or send a message.
v To see a list of available actions for a contact,
tap and hold the contact.
v To see a list of contacts employed by a specific
company, tap Menu > View By > Company.
Then, tap the company name.

To copy SIM contact to Contacts

1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact.
3. Tap Menu > Edit and enter the changes.
4. When finished, tap OK.

If you have saved contacts on your SIM card, you
can copy them into Contacts on your device
one by one.
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact to copy.
3. Tap Menu > Save to Contacts.
Or similarly you can copy Contacts on your
device to your SIM card one by one, by
selecting Save to SIM menu.

To work with the contact list
There are several ways to use and synchronise
the contact list. Here are a few tips:
1. Tap Start > Contacts.
2.In the contact list, do any of the following:

Communications

To change contact information
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43

2008.5.16

4:19:45 PM

Communications
To find a contact

Communications

There are several ways to find a contact when
your contact list is long.
1. Tap Start > Contacts.
2. If you are not in Name view, tap Menu > View
By > Name.
3. Do one of the following:
v Begin entering a name in the provided text
box until the contact you want is displayed. To
show all contacts again, tap the text box and
clear the text.
v Use the alphabetical index displayed at the
top of the contact list. When you tap the
alphabetical index, the selection highlight
moves to the first item beginning with that
alphabet.
v Filter the list by categories. In the contact list,
tap Menu > Filter. Then, tap a category you’ve
assigned to a contact. To show all contacts
again, select All Contacts.
v You can also find a contact tap Start >
Programs > Search.
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Multimedia
If you tap the Multimedia icon, you can enter
the menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.

Note
v Do not change the default folder names, or it will not

work properly.

Camera

v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Go to Pictures & Videos

program

v Resolution: 320X240, 640X480, 1024X768,

1600X1200

v Timer: Allows you to select the delay time (Off,

5 Seconds, 10 Seconds, 15 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Allow you to set the flash when you take
a photo in dark place. (Off/Always on/When
taking)
v White Balance: Auto, Daylight, Cloudy,
Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/Negative/Sepia

Multimedia

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External
camera with tapping Camera Switch on the left
down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder.
You can find with tapping Pictures & Videos.
Before taking a picture, you can view the menu
as follows:

v Mode: Camera/Video Camera/Frame Shot
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Multimedia
Configuring Camera mode
From the Camera preview screen, tap
Menu>Camera Options to access camera
options.
v File save: You can set the photo to
automatically save or manually save after
taking.(Automatic/Manual)
v Video type: You can choose the type with
Normal or MMS.(Normal/MMS). If you choose
MMS type, video recoding will be stoped
automatically when it reach MMS maximum
size.
v Storage: You can select a storage space.
Phone or Memory card.(Internal/External)
v Quality: You can set the camera quality. (Super
fine/ Fine/ Standard)
v Auto focus: You can set auto focus(On/ Off)

Video Camera
Multimedia

1. Select Video Camera menu. Once the settings
are displayed on the screen, you can scroll
through them touching the icons. Scroll to the
setting you wish to change, tap the screen and
it will bring up the setting values. Scroll to your
preferred choice.

2. To start recording press c or OK/Confirm key.
As soon as it starts to record a timer will be
displayed.

Same as Camera settings except of Resolution,
Sound. For details, refer to Multimedia > Camera
v Resolution: 128x96, 176x144, 320x240
v Sound: With/Without
3. Press the c or OK/Confirm key to end the
recording and this will now be saved.

Frame shot
You can apply one of 19 frame effects when
taking a picture .
Tap the navigation button right or left, to change
the frame.
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46

2008.5.16

4:19:45 PM

Same as Camera settings. For details, refer to
Multimedia > Camera

Icon

Description
Adjusts the playback progress of a
selected file.

Windows Media
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and
video files that are stored on your device or on a
network, such as on a Web site.
Using Windows Media Player, you can play both
audio and video files. These are the following
file formats that are supported by this version of
Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3,
MIDI,SP-MIDI, SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Icon

Description
Plays/Pauses a file.
Increases the volume level.
Decreases the volume level.

Skips to the next file.

Displays a video by using the entire
screen (full screen).
Displays a Web site where you can find
music and videos to play.

Windows Media Player has three primary
screens:

Playback screen
The default screen that displays the playback
controls (such as Play, Pause, Next, Previous, and
Volume), the album art window, and the video
window. You can change the appearance of this
screen by choosing a different skin.
When you are viewing the Playback screen, the
following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Play/Pause: Starts or pauses playback.
v Stop: Stops playback.

Multimedia

Skips to the beginning of the current
file or to the previous file.

Turns the sound on or off.

47
KS20 Open UK_축(터키합본용)_47
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Multimedia
v Shuffle /Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.
v Full Screen: When a video is playing, displays
it by using the entire screen.
v Options: Lets you adjust various Windows
Media Player options, including network, skin,
and hardware button options.
v Properties: Displays information about the
currently playing file.
v About: Displays information about Windows
Media Player, such as the version number.
About the screens and menus

Now Playing screen

Multimedia

The screen that displays the Now Playing playlist.
This special playlist indicates the currently
playing file and any files that are “queued up” to
play next.
When you are viewing the Now Playing screen,
the following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Move Up/ Down: Moves the selected item
up/down in the playlist order.
v Remove from: Playlist Deletes the selected
item from the playlist.

v Shuffle/Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.

v Clear Now: Playing Deletes all items from the

Now Playing playlist.

v Error Details: Displays error information

about the selected item (an exclamation mark
appears before the item name if error details
are available).
v Properties: Displays information about the
selected file.

Library screen
The screen that lets you quickly find your
audio files, video files, and playlists. It contains
categories such as My Music, My Video, My TV,
and My Playlists.
When you are viewing the Library screen, the
following commands appear on Menu.
v Queue Up: Adds the selected item to the end
of the current (Now Playing) playlist.
v Delete from Library: Deletes the selected
item from the library.
v Now Playing: Displays the Now Playing
screen.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
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v Update Library: Adds new items to the library

by searching your device or storage card.
v Open File: Lets you find and play files that are
stored on your device or storage card but that
are not in the library..
v Open URL: Lets you play a file on a network,
such as the Internet.
v Properties: Displays information about the
selected file.
At the bottom of each screen is a menu called
Menu. The commands on this menu change
depending upon which screen you are viewing.

FM Radio
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds.
4. You can access the following option menus
tapping menu tap.
v Scan: If you tap Scan, it automatically sets the
radio channels. If you want to save current
channel, then stop->Menu->save preset.
v Save preset: You can set the channel that you
use frequently. It can be found in preset list.
v Options: Allows to Enable RDS and Alternative
Frequency Switching
You can hear FM radio with Bluetooth Headset
if Bluetooth Hand-free channel opened.

Note
v E nable RDS: On the screen displays the received data

message from radio station.

Note
v To improve the radio reception, extend the headset

cord which functions as the FM antenna.

1. Tap the corresponding number key of a
channel to store the currently selected radio
station into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.

Pictures & Videos
The Pictures and Videos program collects,
organizes, and sorts images and video clips in
the following formats on your device.

Multimedia

v You cannot use the FM radio without the headset.
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49

2008.5.16

4:19:46 PM

Multimedia
File Type

File Extensions

Image

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

You can view the pictures as a slide show, bean
them, send them via e-mail, edit them, or set
them as the background on the Today screen.

To copy a picture or video clip to
your device
You can copy pictures from your PC and view
them on your device.
v Copy the pictures from your PC or a storage
card to the My Pictures folder on your device.

Note
v You can also copy pictures from your PC to your

device using a memory card. Insert the memory card
into the memory card slot on your device, then copy
the pictures from your PC to the folder you created on
the memory card.

Multimedia

To view pictures
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
The images in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default.

2. Select a picture and tap View. If you cannot find
a picture in the default My Pictures folder, go to
another folder by tapping the Down arrow.
v Zoom : Allows the panel buttons to zoom in or
out of the area highlighted by the red box.

To play videos with audio
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos. The
video files in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default, which appear with a
media icon.
2. Select a video and tap the thumbnail to play it
with the built-in Windows Media Player.

To sort pictures and video clips
If you store a large number of pictures or video
clips on your device, you may find it helpful to
sort them to quickly find a specific picture or clip.
You can sort by name, date, and size.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the sort list (labeled Date by default), and
select the item you want to sort by.

To delete a picture or video clip
Do any of the following to remove a picture or
a video clip:
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v Select a picture or video clip on the Pictures

& Videos screen, and tap Menu > Delete. Tap
Yes to confirm the deletion.
v Tap and hold the thumbnail of the picture you
want to delete, then tap Delete.

To edit a picture or video clip
You can rotate, crop, and adjust the brightness
and color contrast of your pictures.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the picture you want to edit.
3. Tap Menu > Edit, and do any of the following:
v To rotate a picture 90 degrees
counterclockwise, tap Rotate.
v To crop a picture, tap Menu > Crop. Then, tap
and drag to select the area to crop. Tap outside
the box to stop cropping.
v To adjust the brightness and contrast levels of
a picture, tap Menu > AutoCorrect.

Note
unsaved edits you made to the picture, tap Revert
to Saved.

You can use a picture as the background on the
Today screen.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to set as the
background.
3. Tap Menu > Set as Today Background.
4. In Transparency level, select a higher
percentage for a more transparent picture, or a
lower percentage for a more opaque picture.
5. Tap OK.

To send pictures and video clips via
e-mail
You can send pictures and video clips to other
devices via e-mail.
1. First, set up Messaging to send and receive
messages.
2. From the program, select the item you want
to send.
3. Tap Menu > Send, and select one account
(such as Outlook E-mail or MMS) to send the
attached item.
4. A new message is created with the item
attached.

Multimedia

v To undo an edit, tap Menu > Undo. To cancel all

To set a picture as the Today screen
background
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Multimedia
5. Enter the recipient name and subject, and tap
Send. The message will be sent the next time
you synchronise your device.

Note
v Pictures and video clips are saved automatically

before they are sent.

To send pictures and video clips via
Bluetooth
You can send pictures and video clips to other
devices via Bluetooth.

To assign pictures to contacts

Multimedia

You can assign a picture to a contact so that
you can easily identify the contact at any point
of time.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to assign to a
contact.
3. Tap Menu > Save to Contact.
4. Tap the contact, or navigate and tap Select to
choose the contact from your Contacts list.

To use advance options
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture for which you want to
configure further settings.
3. Tap Menu > Options. The Options screen
appears, allowing you to:
v Resize a picture so that you can send it faster to
someone using your e-mails.
v Configure the view settings during slide shows
and activate screensaver options.
v Configure your device camera and camcorder
settings.
v Send: You can send the selected image via
Message, E-mail but some files which are
protected by Digital Rights Management
(DRM) cannot send.
v Save to Contact: You can set the image of
selected entry in contacts. When you receive
an incoming call, the image saved in contact
is displayed.
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v Save as: You can save as file name.
v Delete: Deletes the selected image.
v Edit: You can crop or rotate the image.
v Properties: You can preserve the image.
v Play Slide Show: You can view the images as

a slide show.

v Set as Today Background...: You can set the

image as screen background.

v Options...: When sending pictures in e-mail,

pictures can be resized so that they transfer
faster. Use this picture size: Large(640x480)/
Medium(320x240)/Small(160x120)
v Send to your space
Sends the selected file to MySpace site. You
can use MySpace after sign in Windows live.

Mobile Java
KS20 supports Java and hence you can
easily download java games and other java
applications from the internet.
Mobile Java has 2 subfolders : Games and
Applications. Each folder has an embedded link
for downloading Games or Applications from
the internet.
Please note that additional costs may be incurred
when using online services

Games
In the Games folder 2 Java games (Solitaire and
Bubble Breaker) have been added and you can
download the full versions of these games from
the internet.
To play, tap the game that you want to enjoy and
tap again to start.

Multimedia
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Programs
Internet Explorer

Programs

Internet Explorer Mobile is a full-featured
Internet browser, optimized for use on your
mobile device.
In the Address bar, enter the web address you
want to visit and then tap . Tap the down arrow
in the Address bar to choose one from previously
entered addresses.
v Home: You can launch the web browser and
access the homepage.
v Address Bar: You can manually enter a URL
address and access the associated web page.
v Favorites...: You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete operations
can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
v Add to Favorites...:
1. Press the left soft key [Options] and select
2.Add new from Options menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press Add button to save
v Forward: Access a URL from the history list.
v Refresh: Refresh the current page.
v History...: You can view the list of the pages
you've already connected.

v View

- Text Size: Largest/Larger/Medium/Smaller/
Smallest
- One Column: Fit horizontally into the
available screen width, or until the minimum
possible width is reached for all columns.
- Fit To Screen: Dynamically resizes web
pages to maximize viewing on handheld
devices without requiring a user to scroll
across a page.
- Desktop: Automatically by designating a
Web page that is displayed on the desktop
computer.
- Full Screen: You can view in the Full screen
- Show Pictures
v Edit: Edit the title and associated URL
information.
- Cut: You can cut the text.
- Copy: You can copy the text.
- Paste: You can paste the text.
- Select All Text: You can select all of the text.
v Tools
- Send Link...: You can send the Link by text
message.
- Properties...: You can view the page's
information.

54
KS20 Open UK_축(터키합본용)_54
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- Options...
General: You can set the default page and
character.
Memory: You can set the saved number
of pages visited in the past and delete web
content that has been proviously viewed or
synchronized with the device.
Security: Tap the security settings box for
warning with the page.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined version of
Microsoft Word. Word documents created on
your PC can be opened and edited on your
device. You can also create and edit documents
and templates in Word Mobile and save them as
*.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.
When you close a newly created document, it is
automatically named after the first several words
in the document and placed in the Word Mobile
document list.

1. In Word Mobile, tap New.
2. You’ll see either a blank document or template,
depending on what you’ve selected as the
default template.

Programs

To create a file

3. Enter text as desired.
4. When finished, tap OK to save the file.
Unsupported features in Word Mobile Word
Mobile does not fully support some features
of Microsoft Word such as revision marks and
password protection. Some data and formatting
may be lost when you save the document on
your device.
The following features are not supported in
Word Mobile.
v Bi-directional text. While Word Mobile will
open documents containing bi-directional
text, the indentations and alignment may be
displayed and saved incorrectly.
v Password-protected files. Word Mobile does
not support opening password-protected
documents. You must first remove the
password protection in Word on the PC if you
want to view the document on the device.
v Document protection. Word Mobile does
not support displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially supported in
Word Mobile.
v Picture bullets
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Programs
v Revision marks: When you open a document

Programs

that has revision marks in Word Mobile, the
document appears as if all revision marks were
accepted. When you save the document in
Word Mobile, revision marks are lost.
v Table styles: When you save a document in
Word Mobile, some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
v Underline styles. Underline styles not
supported by Word Mobile are mapped to one
of the four supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
v Legacy Pocket Word files. You can open *.psw
files in Word Mobile; however, if you edit a file,
you will need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt, or
*.dot format.
The following features are not supported on the
device; however, they are retained in the file so
that when a file is opened on the PC again, they
appear as expected.
v Footnotes, endnotes, headers, footers
v Page breaks: Word Mobile does not display
breaks between pages. However, all page
breaks except for breaks at the end of a
document are retained in the document.
v Lists: When you open the document on the
computer again, indented lists are displayed in
the original form.

v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

the device are mapped to the closest font
available, although the original font will be
listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start > Help.

Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you to open and
edit Excel workbooks and templates created on
your PC. You can also can create new workbooks
and templates on your device.

Note
v Work in full-screen mode to see as much of your

workbook as possible.
Tap View > Zoom and select a percentage so that you
can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support some
v Cell patterns. Patterns applied to cells are
removed.
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v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

v Zoom settings. Are not retained. Excel

supports a per worksheet zoom setting, while
the Excel Mobile zoom setting is applied to the
entire workbook.
v Worksheet names. Names that reference
worksheets within the same workbook are
displayed accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays, for example,
={1;2;3;4}, array formulas, or intersection
ranges are removed from the name list. If
a name is removed from the list, it is left
in formulas and functions, causing those
formulas to be resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
v AutoFilter settings. Are removed. However,
you can use the AutoFilter command in Excel
Mobile to perform similar functions.
If you have an AutoFilter applied to a
worksheet that causes rows to be hidden, the
rows remain hidden when the file is opened
in Excel Mobile. Use the Unhide command to
display the hidden rows.
v Chart formatting. All charts will be saved
the way they are shown in Excel Mobile.
Unsupported chart types are changed to one
of these supported types: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter, and Area. Background colors,
gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D
effects, secondary axes, and logarithmic scales
are turned off.

Programs

your device are mapped to the closest font
available. The original font is listed on your
device. When the workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is displayed in the
original font.
v Number formats. Numbers formatted
using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1
conditional formatting feature are displayed in
Number format.
v Formulas and functions. If an Excel file contains
a function that is not supported by Excel
Mobile, the function is removed, and only
the returned value of the function appears.
The following formulas are also converted
to values: formulas entered as an array or
containing an array argument, for example,
=SUM({1;2;3;4}); formulas containing external
link references or an intersection range
reference; and formulas containing references
past row 16384 are replaced with #REF!
v Protection settings. Most worksheet and
workbook protection features are disabled but
not removed. However, support for password
protection has been removed. Workbooks
that are password-protected or workbooks in
which one or more worksheets are passwordprotected cannot be opened. You must remove
the password protection in Excel on the PC and
then synchronise to open the file on the device.
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Programs

PowerPoint Mobile
With PowerPoint Mobile, you can open and view
slide show presentations created on your PC in *.
PowerPoint features not supported on the
device include:
v Notes. Notes written for slides will not be
visible.
v Rearranging or editing slides. PowerPoint
Mobile is a viewer only.
v File formats. Files created in *.ppt format earlier
than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm
and *.mht formats are not supported.

To start a slide show presentation
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. In the presentation list, tap the slide show you
want to view.
3. Tap the current slide to advance to the next
slide.
If the presentation is set up as a timed slide show,
slides will advance automatically.
Programs

To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile presentation, tap >
End Show.

To navigate between slides
You can advance to the next slide if a
presentation is not set up as a timed slide show,
return to the previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. Open the presentation you want to view.
3. Tap > Next or Previous, or tap Go to Slide and
tap the the slide you want to view.

Tip
v Simply tap the current slide to go to the next one.

Note
v If you have zoomed in to see a slide in more detail, you

cannot navigate to another slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous may play an animation on a
slide rather than navigate to another slide.

File Explorer
The File Explorer application allows you to
open an explorer window similar to a desktop
Windows based system. The explorer window
allows you to navigate through your phone to
locate desired folders and files.
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If you want to see the files or folders in the
SafeStore or Storage Card folder, tap .
To view the files or folders in the phone’s
memory, tap .
To open a file on a network, tap . Enter the file
path and tap OK.
Tap the folder category (labelled My Documents
by default) and then the folder that you want
to view.

Note
v You must have either a Microsoft .NET Passport or

Hotmail account to use Windows Live Messenger. If
you have a Hotmail.com or MSN.com e-mail address,
you already have a Passport. To get a Passport
account, go to http://www.passport.com. To get a
Hotmail account, go to http://www. hotmail.com.

To start Windows Live Messenger
1. Tap Start > Programs > Messenger.

Messenger

To sign in or out
v To sign in, tap Sign In. Enter the

e-mail address and password for your Passport
or Hotmail account, and tap Next. Signing in
may take several minutes, depending on your
connection speed.
v To sign out, tap Menu > Sign Out. Your status
changes to Offline.

To add or delete contacts
v To add a contact, tap Menu > Add new

contact, and follow the instructions on the
screen.
v To delete a contact, tap the contact's name,
and tap Menu > Contact options > Remove
contact.

Programs

To use Windows Live Messenger, you must
have a Microsoft Passport™ account, Hotmail
account, or a Microsoft Exchange e-mail account.
If you have a Hotmail® or MSN account, you
already have a Passport. Once you have obtained
either a Microsoft Passport or a Microsoft
Exchange account, you are ready to set up your
account.
Windows Live Messenger delivers the features of
Windows Live Messenger to your mobile device.
With Windows Live Messenger you can do the
following:
Before you can use Windows Live Messenger,
your device must be connected to the Internet.
For information about setting up an Internet
connection.
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Programs
To send an instant message
1. Tap the contact to whom you want to send a
message.
2. Enter your message in the text entry area at the
bottom of the screen, and tap Send.

To get more help about Windows
Live Messenger
v When in Windows Live Messenger, tap Start

> Help.

To block or unblock contacts

Note

v To block a contact from seeing your status and

sending you messages, tap the contact, then
tap Menu > Contact options > Block contact.
v To unblock a contact, tap the name of the
blocked contact, then tap Menu > Unblock
contact.

Notes helps you to quickly capture thoughts,
questions, reminders, to-do lists, and meeting
notes. You can create handwritten and typed
notes, record voice notes, convert handwritten
notes to text for easy readability, and send notes
to others.

To check your own Messenger status

Entering information in Notes

v Tap your own name at the top of the page.

You can enter typed text by using the on-screen
keyboard or handwriting recognition software.
You can also use the stylus to write or draw
directly on the screen. On devices that support
recording, you can create a standalone recording
or embed a recording in a note.

Your current status is indicated in the displayed
list by a bullet point.

To change your display name
Programs

v Tap your own name at the top of the page, and

tab Change appearance. Enter your Personal
message and tab Done.
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To set the default input mode for
Notes
If you frequently add drawings to your notes, you
may find it helpful to set Writing as the default
input mode. If you prefer typed text, select
Typing.
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.

To create a note

Use Tasks to keep track of things you need to do.
A task can occur once or repeatedly (recurring).
You can set reminders for your tasks and you can
organize them using categories.
Your tasks are displayed in a task list. Overdue
tasks are displayed in red.

To create a task
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > New Task
3. Enter a subject for the task, and fill in
information such as start and due dates,
priority, and so on.
4. When finished, tap OK..

Note
v You can easily create a short, to-do-type task. Simply

tap the Tap here to add a new task box, enter a
subject, and press ENTER. If the task entry box is not
available, tap Menu > Options and select the Show
Tasks entry bar check box.

Programs

1. Tap Start > Programs > Notes. In the note
list, tap New.
2. Tap the Input Selector arrow next to the Input
Method icon on the menu bar, tap the input
method you want, and enter your text.
3. If the Input Selector arrow is not displayed, tap
the Input Method icon.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Tasks
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Programs
To change the priority of a task
Before you can sort tasks by priority, you need to
specify a priority level for each task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap the task you want to change the priority
for.
3. Tap Edit and in the Priority box, tap a priority
level.
4. Tap OK to return to the task list.

Note
vA
 ll new tasks are assigned a Normal priority by

default.

To set a default reminder for all new
tasks

Programs

You can have a reminder automatically turned
on for all new tasks you create.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Set reminders for new items
check box.
4. Tap OK to return to the task list.

To show start and due dates in the
task list
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Show start and due dates check box.
4. Tap OK.

To locate a task
When your list of tasks is long, you can display a
subset of the tasks or sort the list to quickly find
a specific task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. In the task list, do one of the following:
v Sort the list. Tap Menu > Sort by, and tap a
sort option.
v Filter the list by category. Tap Menu > Filter,
and tap the category you want displayed.

Note
v To filter your tasks further, tap Menu > Filter > Active

Tasks or Completed Tasks.

Note
v The new tasks must have due dates set in order for the

reminder to take effect.
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PSNotes
PSNote is a multimedia input editor with
handwriting recognition for Pocket PC. You
can enter handwritten text (in English, French,
German, Italian or Spanish, depending on the
installation) in various styles (that is immediately
converted into digital text), drawings, images,
video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. Standard tools that perform only one
action.

• The contents of the toolbar change depending
on whether you are working on:
- a text document:
menu

tools
pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a drawing:
menu

tools pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a multimedia item:
menu

replace
play

zoom

input type

Programs

save

tools
send

63
KS20 Open UK_축(터키합본용)_63
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Programs
New document

Making drawings

v Tap Menu>File>New, to create a new

You can draw in the writing zone or over the top
of an inserted image.
v Tap Menu>Insert>Drawing.
v To select a color that has been used in a
drawing, tap the shape tool on the toolbar.

document.
v You can write down on the note and tap
Menu>File>Save or File>Save as(You can
select the Microsoft Word or RTF document
format.)to save the document.
If you need more information, please tap
Menu>Help, it shows more tips.

Writing text
There are 6 different input modes for different
handwriting styles.
v Tap Menu>Insert>Text> and set the input
type on the toolbar.

To change the font
v Tap Menu>Options>the Advanced tab.
v To use a new font, open the drop-down list and

Inserting images
Tap Menu>Insert>Image, to insert an image as
a drawing background.

Inserting Multimedia
Tap Menu>Insert>Movies, to insert a video
item from a file, open the options on the input
type tool.
Tap Menu>Insert>Audio, to insert a sound file.

Note
v Multimedia items can be sent by e-mail or MMS.

choose the new font.

Programs

v To insert the current date and time

automatically into your document,
tap>Menu>Insert Time/Date.

To cut/copy an entire area
v To cut/copy a portion of text or part of a

drawing, select that part (double-click or drag
for text, for drawings).
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To change the zoom level

Note

v Tap Menu>Zoom or zoom tool. You can set

v Executing Auto Profile will remove current network

profile exept for user created bookmark, user created
email and other messages.

the zoom level (from 25% to 200%).

To use the personal dictionary
v Tap Menu>Options>the Dictionary tab.
v Type the word you wish to enter into the Word

text box.
To type in a word, open the SIP list and choose
the keyboard option. To write a word, open the
SIP list and choose a stylus input option.
v Tap the Add button to enter that word in your
personal dictionary.
The word will then appear in the Dictionary list.

Auto Profile

Note
vA
 ctiveSync software version 4.5 or higher is required.

v Connect the USB cable to the PC.
v Tap Start>Programs>Internet Share.
v Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
v Set Network Connection to proper APN
v Tap Connect and Left Soft Key in the bottom

line

v Data connection indicator (G/ E/ 3G/ H) is

displayed when PDP activation is performed
successfully.

Note
vO
 perating System on your PC is required Windows

XP SP2 or later.

Programs

You can configure the network profile for
Internet, MMS, Java, Email automatically.
To configure network profile
v Tab Start>Programs>AutoProfile.
v Select proper operator in the operator list and
tab Yes.
v Reboot the device.

Internet Share
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Settings
Phone setting
You can edit the general settings related to
making and receiving calls.

Phone
Sound
v Ring type: This option determines the

incoming call notification mode. You can select
from [Ring], [Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring], [Vibrate then
ring], [None].
v Ring tone: You can select the ringtone for
incoming voice calls.
v Keypad: You can set the key tone to be played
when pressing the keys.(Long tones/Short
tones/Off)

Security
When this is set to On, you are requested to enter
your PIN each time you switch the phone on.
Settings

Services
To access settings for a service, select it from the
following list and tap "Get Settings".

Call Barring
You can restric the calls : All outgoing calls/
International outgoing calls/International
outgoing calls except to home country/All
Incoming calls/Incoming calls when roaming.
To edit mobile call barring settings, you need a
password. You obtain the barring password from
your service provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and data calls, except
emergency calls.

Caller ID
Scroll to ‘Everyone’ to display your caller identity
to the people you call, ‘No one’ to hide it or ‘Only
to contacts’ to display your caller identity when
you call from the contacts.

Call Forwarding
Allows you to forward your incoming calls to
another phone number.

Call Waiting
To be notified of incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
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66

2008.5.16

4:19:48 PM

Voice Mail and Text Message
When you insert the SIM card into your phone,
it automatically detects and sets your voicemail
and SMS servers by default. However, you can
view the settings if you want.
You can also view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Fixed Dialing
You can fix dialling to specified phone numbers
only. This information is saved on the USIM
card. You must enter your PIN2 code for
authentication.

Network

v Manual: You can select the network yourself.

Scroll to the desired network and tap OK .

Tip
vM
 anual selection can be useful when you know that

one network is less expensive than another or that it
provides faster data transmission.

v Automatic: To have the network selected

automatically.

Preferred network

Tap the Network tab > Set Networks (retrieving
settings may take a few minutes). Select a
network and re-priorities the order for network
usage by tapping Move Up or Move Down.

You can select the network type, the manner
of selecting networks and indicate when your
phone is used in a Micro Cellular Network.

Band

Current network

Security

The current network displays in the Current
network field.

You can change your PIN2 which is used for Fixed
Dialing Function.

Network selection

Setting the time and date

Define how to choose between different
available networks when travelling, for example.

To set the time, tap Settings>System
tab>Clock&Alarms>Time tab.
Select your location, hour, minutes, seconds to
change the time setting.

Automatic, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900
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Settings
Tap the down arrow in the Date field to display a
calendar and select the current date. When you
are visiting, you can set the other date and time
for the location with visiting.

Setting alarms
To set the alarms, Settings>System
tab>Clock&Alarms>Alarms tab. You can set
up to 3 alarms. Tap Description and input a
description and tap the day of the week you
want. You can also set the alarm sound.

Sounds & Notifications
To set Sound & Notifications on
actions

Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Sounds &
Notifications.
2. On the Sounds tab, choose how you want
to be notified by selecting the appropriate
check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an
event name and choose how you want to be
notified by selecting the appropriate check
boxes. You can choose from several options,
such as a special sound, a message, or a
flashing light.

Lock
There are two kinds of security on your device.
You can protect your phone from unauthorized
use by assigning a type of password called a PIN
(personal identification number). Additionally,
you can prevent unauthorized access to any part
of the device by using password protection.
Your first PIN will be given to you by your wireless
service provider; you can change the PIN later.
You create your own password when you begin
using your device.

To protect your phone with a PIN
1. From the Phone keypad, tap Menu> Settings
> Lock tab.
2. Tap Require PIN when phone is used.
3. To change the PIN at any time, tap Change PIN.

Tip
v Emergency calls can be placed at any time, without

requiring a PIN.

To protect your device with a
password
You can help keep your data more secure by
requiring a password every time the device is
turned on.
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1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
2. Select the Prompt if device unused for check
box, and in the box to the right, select how
long your device must be turned off before
a password is required. In the Password type
box, select the type of password you would like
to use. Enter the password and, if necessary,
confirm the password. If your device is
configured to connect to a network, use a strong
password to help protect network security.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your password, but doesn’t
allow others to guess your password. The hint
will be displayed after the wrong password is
entered four times.
4. Tap OK. The next time the device is turned on,
you will be prompted to enter your password.

Note
v Each time a wrong password is entered, the time the

device takes to respond will get longer and longer
until the device appears to be not responding.
If you forget your password, you must follow the
instructions in your owner’s manual to clear memory
before you can access your device.

2. In the Password box, enter your new password.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your new password, but
doesn’t allow others to guess your password.
The hint will be displayed after the wrong
password is entered four times.
4. Tap OK.

To display owner information on the
Today screen
1.Tap Start > Settings > Personal tab > Owner
Information.
2. On the Options tab, select the Identification
information check box.
3. On the Options tab, select the Notes check box
if you want additional text displayed, such as:
Reward if found.
4. On the Notes tab, enter the additional text.

Tip
v To display owner information on the Today screen,

tap Start > Settings > Personal tab > Today. On the
Items tab, select the Owner Info check box.

Settings

To change your password
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
You will be prompted to enter your current
password.
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Settings

Today

To set options for displaying
appointments on the Today screen

Today screen settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Calendar and tap Options.
v Select Next appointment to show only
the next appointment in your schedule, or
Upcoming appointments to show multiple
appointments.
v Clear the Display all day events checked.

The Today screen shows your upcoming
appointments, active tasks, and information
about e-mail messages.

To synchronise the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. On the Appearance tab, select the desired
theme for the background of the Today screen.
3. On the Items tab, select the items you want to
appear on the Today screen.

Tip
v To change the order of items displayed on the Today

screen, tap the item, and tap Move Up or Move Down.

To add own background image
Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Select the Use this picture as the background
check box, and tap Browse to view a list of your
picture files.
3. Tap the file name of the picture you want to
use.
4. Tap OK.

To set options for displaying tasks
on the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Tasks and tap Options.
v Select the type of tasks you want to appear on
the Today screen.
v In the Category list, select whether to display
only tasks assigned to a specific category or to
display all tasks.
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Alarms
Time

More
Display the clock on the title bar in all programs.

You can view the time, day of the week and date.
From the Start menu, tap Settings > System tab
> Clock & Alarms > Time tab.
Tap the hour, minutes, or seconds, then tap the
up or down arrow to change the time setting.
Tap the down arrow in the Date field to display
a calendar.
Tap a day on the calendar to select the current
date.
You can tap the left or right arrow at the top
of the calendar to move backward or forward
through the calendar.

Memory

Alarm

Storage card

Main
You can to see how much memory is available.
v Tap Start > Settings > System tab > Memory.
On the Main tab, the amount of memory
allocated to file and data storage versus program
storage is displayed, as well as the amount of
memory in use versus the available memory.

You can see how much memory is available on a
storage card that is inserted in your device.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory.
2. Tap the Storage Card tab.

Tip
v If you have previously inserted more than one storage

card, tap the list box and then the storage card whose
information you want to see.

Settings

Tap the Clock window>Alarms tap.
Tap a check box on the left and set the weekday
and the clock you want to activate alarm.
Tap <Description> and enter a description of
the alarm, and tap the day(s) of the week you
want.
Tap to set the alarm options, such as Play sound
and Display message, and tap the time field to
set the time for the alarm to sound.

You may need to stop a program if it becomes
unstable or the program memory is low.
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Settings
Running Programs
In most cases, programs automatically close to
free needed memory, however, you can close
programs manually, if you prefer.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory
> Running Programs tab.
2. In the Running Programs list, tap the
program you want to close, and tap Stop.

Power
Battery
Your device contains a rechargeable Li-ion
polymer battery. Your device is designed to use
only manufacturer-specified original batteries
and accessories.
You can check the remaining amount of battery
power.

To check the battery power
Settings

v Tap the battery level icon (

) on the Today
screen.
v Tap Start > Settings > System tab > Power.
You can set whether or not the phone let switch
the suspend mode after the specific period of
time when the phone is inactive and the main

battery is being used as the power source, or
when connected to an external power.

Advanced
v On battery power: Turn off device if not used

for 1, 2, 3, 4, 5 minutes.

v On external power: Turn off device if not used

for 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes.

Using the backlight
You can reduce the power consumption by
turning off the backlight of the screen and
button. Pressing shortly will let you switch
between suspend and resume mode. On
suspend mode, the backlight will be completly
turned off.

Note
v Pushing and releasing the power key will force your

phone in suspend or resume state.

You can adjust the lighting time and the
brightness for the backlight.
To adjust the backlight setting:
1. From the Start menu, tap Settings.
2. In the System tab, tap Backlight. In the
Battery Power tab, set whether or not the
phone turns off the backlight automatically, if
not used for the specified period of time.
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In the External Power tab, set whether or not
the phone turns off the backlight automatically,
if not used for the specified period of time, when
connected to an external power.
In the Brightness tab, select the brightness level.
In the button tab, set whether or not the button
backlight turns off automatically, if not used for
the specified period of time.

confirming the transfer, the file will be copied in
your phone.
v You can set the shared folder by Bluetooth settings-

>services->File Transfer->advanced.

General
v Current profile: You can save the different

bluetooth settings with different profile name.

Bluetooth
To set the bluetooth configuration
Tap Start>Settings>connections
tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires. This handset supports
built-in Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications
and so on.
v If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange

the data within only the phonebook.

v When you receive data from another Bluetooth

device, the phone requests a confirmation. After

Accessibility
Device Identification
v Name: The name displays on remote device

while pairing process.

v Address: The bluetooth address is displayed.

Accessibility
v Allow other devices to connect

All devices/paired devices only: You can select
if other device can pair with yours or not. All
devices means the remote device can pair with
yours if authentication/authorization succeed.
Paired devices only means remote device
can discover but can not access any service
discovery.

Settings

Note

v Bluetooth status: Bluetooth Turn On/Off.
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Settings
v Other devices can discover me: If you don't

want other device can search your device, then
uncheck it.

Services

automatically turns on.

To make your device discoverable

Settings

You can set the configuration of each bluetooth
profile(FTP, vCard exchange, Serial port, PAN,
Hands-free, Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Select the Turn on Bluetooth and Make this
device discoverable to other devices check
boxes.
3. Tap OK.

Bluetooth modes

Note

Bluetooth on your device operates in three
different modes:
v On: Bluetooth is turned on and you can use
Bluetooth features.
v Off: Bluetooth is turned off. In this mode, you
can neither send nor receive information using
Bluetooth. You might want to turn the radio
off at times in order to conserve battery power,
or in situations where radio use is prohibited,
such as onboard an aircraft and in hospitals.
v Discoverable: Bluetooth is turned on, and
all other Bluetoothenabled devices within a
range of 10 meters can detect your device.

v Selecting the Make this device discoverable to other

Note
v B y default, Bluetooth is turned off. If you turn it on,

then turn off your device, Bluetooth also turns off.
When you turn on your device again, Bluetooth

devices check box also turns on Bluetooth.

Bluetooth partnerships
A Bluetooth partnership is a relationship that
you create between your device and another
Bluetooth-enabled device in order to exchange
information in a secure manner. Creating a
partnership between two devices involves
entering the same personal identification
number (PIN) or Passkey on both devices.
Creating a partnership between two devices is a
one-time process. Once a partnership is created,
the devices can recognize the partnership and
exchange information without entering a PIN
again. Make sure the two devices are within
a range of 10 meters from one another, and
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Bluetooth is turned on and in discoverable
mode.

Note
v If you tap start>Help in bluetooth settings window,

you can use the Help to see the details of Bluetooth
profiles.

To create a Bluetooth partnership
1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Tab the Bluetooth Manager->New
3. There are Bluetooth Applications and you can
select one which you want to use.

To accept a Bluetooth
partnership

You can select the USB connection to the
desktop PC.
USB Active Sync or USB mass storage.

To use the USB mass storage
1. Tap Start>Settings>Connections>USB TO PC.
2. Select the USB mass storage.
3. Tap OK

Connections
Your device is equipped with powerful
networking functions that enable you to
connect to the Internet through a HSDPA(High
Speed Downlink Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnetwork. You can set up
connections to the Internet or to a corporate
network to browse the Internet, and exchange
e-mail or instant messages.
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Settings

1. Ensure that Bluetooth is turned on and in
discoverable mode.
2. Tap Yes when prompted to establish a
partnership with the other device.
3. Enter a passkey (the same passkey that
is entered on the device requesting the
partnership) to establish a secure connection.
The passkey must be between 1 and 16
characters.
4. Tap Next.
5. Tap Finish. You can now exchange information
with the other device.

USB TO PC
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Settings
Note
v Your phone is already set with the appropriate item to

connect internet by default.
So maybe you don’t need to change these connection
settings.

To connect to the Internet via preconfigured connections.
1. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections > Advanced tab.
2. Tap Select Networks.
3. In the Programs that automatically connect to
the Internet should connect using list, select
the appropriate item.
4. Tab OK.
5. To complete the connection wizard, tab OK.

To connect to the Internet via My ISP

Settings

1. Obtain the following information from your
ISP:
2. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections.
3. Tap Add a new modem connection.
4. Enter a name for the connection.
5. Select a modem from the list. For example, if
you want to use the packet service network,
select Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA).

6. Tap Next.
7. Complete the connection wizard by entering
the required information and tap Finish.
8. Tab Advanced tab > Select Networks.
9. In the Programs that automatically connect to
a private network should connect using list,
select the My ISP and tab OK.

Wireless Manager
Wireless Manager allows you to manage
Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on
your device. It allows the phone to connect
local wireless networks, or access the Internet
wirelessly. Wi- Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
v Tap Wireless Manager in Today screen or
Start>Settings>Connections.
v To turn on Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager.
A bubble window pops up and shows scanned
appropriate Access Points near users.
v You can select the Access Point that you are

permitted to access and tap OK.

v Then select The Internet to have an Internet

service and tap Connect.
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Note
If your Wi-Fi service provider or network administrator
sets WEP encryption for network security, you should fill
in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is
not set, this pop-up window is not shown.
If you don’t know the key, you need to ask it to your Wi-Fi
service provider or network administrator.

If Wi-Fi connection is finished, you can see
the connection name (SSID) in the Wireless
Manager.
To turn off Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager again.

Configuring Wi-Fi connection
settings

v If you tap Use specific IP address, you need to

set IP address assigned by your WLAN service
provider or network administrator.
v Fill inIP address, Subnet mask, and Default
gateway.
v TapName Servers.
v Fill in DNS and Alt DNS, WINS and Alt WINS, if
necessary.

Note
To prevent from the possible data loss of your phone,
all of the wireless services such as phone, WLAN and
Bluetooth automatically end when the battery almost
runs out at the level of below two percent.

Note
Before you set the WLAN configuration, you need
to ask your WLAN service provider or your network
administrator for the IP settings.
v Tap Start>Settings>Connections >Tap Wi-

Settings

Fi>Network Adaptors Tap Samsung 2700S
WiFi Adaptors
v If you tap Use server-assigned IP address, you
can get IP settings assigned automatically.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Travel Adapter

Hands free earmicrophone.

This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

v Stereo

Standard
Battery

headset

Note
v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your warranty.

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Accessories may vary in different regions: please
check with our regional service company or agent for
further information.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net weight: 92.5g(WITH BATTERY), 65g(WITHOUT BATTERY)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)
Min: -10°C
Note: You can find below DoC document <http://tr.lgmobile.com>

Technical data
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

.
to
eo.

e

BELGE NO

: 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

e
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GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması
veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
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CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MARKASI

:..........................................

MODELİ

:..........................................

ADI-SOYADI :..................................................

SERİ NO

:..........................................

ADRESİ

FATURA TARİHİ :..........................................

:..................................................

........................................................................
........................................................................
TEL

:..................................................

İMZA

:..................................................

FATURA NO

:..........................................

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :..........................................
KAŞE-İMZA

:..........................................

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

CİNSİ

: CEP TELEFONU

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

:..........................................

PİYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 222 85 70

BANDROL VE SERİ NO :...............................

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.............................

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

Kaptanpaşa Mah.

Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No. ŞİŞLİ 6080 467 738
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

:...................................................

FATURA TARİHİ VE NO:...............................

ADRESİ

:...................................................

TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................

TELEFONU :...................................................
TELEFAKSI :..................................................
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Electronics

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543
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LG YETK|L| SERV|SLER|NE BAÍVURU FORMU
LG’yi seçti©iniz için teßekkür ederiz. Art\k, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiß bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanman\z\ dileriz.
Telefonunuzda, do©abilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize baßvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz b\rakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine b\rak\yorsan\z, Lütfen;
• Cihaz\n\z\ LG yetkili sevisine teslim etti©inizde, “Cihaz Takip Formu” al\n\z,
• Cihaz\n\z\n onar\m durumu hakk\nda bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sa© üst
köeßesinde yer alan s\ra numaras\n\ belirtiniz,
• Cihaz\n\z\ teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihaz\n\z\ LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsan\z, Lütfen;
• Size en yak\n merkezimizi aray\p, garanti içi ißlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakk\nda bilgi al\n\z,
• Cihaz\n\z\n garanti kapsam\nda onar\m\ için telefonunuzla birlikte bayi kaßeli ve imzal\ garanti belgesini
veya faturan\z\n kopyas\n\ gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kart\n\ ç\kar\n\z,
• Íarjla ilgili ar\zalarda pil ve ßarj cihaz\n\ da gönderiniz,
• Cihaz\n\zla ilgili sorunlar\n\z\ içeren yaz\l\ notlar\ pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihaz\n\z\n pili alt\ndaki etiket üzerinde, telefon kutusunun d\ß yüzeyinde,
faturan\zda ve garanti belgenizde bulabilece©iniz telefonun 15 haneli IMEI numaras\n\ not ediniz,
• Kargo ßirketinin size verece©i gönderi fißini saklay\n\z.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
sat\ß s\ras\nda eksiksiz doldurulmas\, kullan\m k\lavuzu ile garanti belgesindeki uyar\lara dikkat edilmesi gerekir.

SC_Turkey(100-100)_MCDE0000207_1.2

http://tr.lge.com

2007.12.20

Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
Altunizade / ISTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55
ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com
ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr
ISTANBUL SNG SERVIS
NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
VAN SNG SERVIS
CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
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ADANA KVK SERVIS
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
ANKARA KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVIS
Ankara Asfaltı E-5 yanyol Kanat Sanayi Sitesi A blok kat 2-3
Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

BURSA KVK SERVIS
Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

İZMİR KVK SERVIS
Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

DİYARBAKIR KVK SERVIS
Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22\A OFİS\DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

SAMSUN KVK SERVIS
Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

ERZURUM KVK SERVIS
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55
İSTANBUL / AVCILAR KVK SERVIS
Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No:41 Avcılar, İstanbul 34310
Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (0212) 591 05 45
İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: erhan.ileri@kvkteknikservis.com

TRABZON KVK SERVIS
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96
LG GÜNEY KORE FABR|KA

CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY,
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com
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