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GIRIŞ
En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış
gelişmiş ve kompakt KE600 mobil telefonu satın aldığınız için 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.

GIRIŞ |
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GÜVENLIĞINIZ İÇIN
Uyarı

Dikkat

• Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken
daima kapalı tutulmalıdır.

• Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu
kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde
kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine
neden olabilirsiniz.

• 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.

GÜVENLIĞINIZ İÇIN
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• Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde
muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi
yaratabilecek küçük parçalar içerir.

• 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.
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GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi
tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı
bilgiler verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma

• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri
arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller
radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların
gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması
Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10)
gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
• Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen
bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri,
1,01 W/kg’dir (10g) ve vücuda takıldığında
0,45 W/kg’dır (10g).

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI |

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı
(SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri
KE600 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz
kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık
durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini
garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını
içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel
Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm
birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun
kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek
güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

77

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI
Ürüne özen ve bakım
Uyarı! 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.
GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI
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• Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir
servis teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli
aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak
tutulmalıdır.
• Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın,
bataryanın patlamasına neden olur.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz
bırakmayın.

• Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da
vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez
kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler
kullanmayın.)
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin
yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde
bulunan verileri etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde
telefona hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını
önleyin.
• Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle
kullanınız. Kabloların güvenli bir yere kaldırıldığından
emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen
girişimlere neden olabilir.

• Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime
neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs.
etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil
telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri
kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.

• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree)
kitlerini kullanın.
• Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya
da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin
ve park edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi
aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
• 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.

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI |

• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların
yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın
yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere
yerleştirmeyin.

• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

9

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI
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İşitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma

Uçakta

P

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

•

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.

• Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu
kapatın.

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

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya
da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
• İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya
da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya
da saklamayın.

• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan
kullanmayın.

•

Çocuklar

•

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

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

•

•

•

•

•

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi
gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin
performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan
piller kullanılmaktadır.

• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında
değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce
kez şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için uzun süre
kullanılmadığında pili şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına
sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum
pilin performansını etkileyebilir.

GÜVENLİ VE ETKİLİ KULLANMA KURALLARI |

• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj
aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
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KE600’UN ÖZELLIKLERI
Telefonun Parçaları
1. Ahize Kulaklığı
2. Ana LCD
• Üst: Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeşitli işlevler

1

5

• Alt: Seçim tuşu göstergeleri
3. Alfa-nümerik tuşlar
• Bekleme modunda: Çevrilecek numaraları girer

6
2

Basılı tutunca:
0 – Uluslararası aramalar
1 – Sesli mesaj merkezine bağlan
2 – 9 – Hızlı aramalar
KE600’UN ÖZELLIKLERI

|

12

• Düzenleme modunda: Numaraları ve karakterleri girin

Tekerlekli gezinme tuşu ile
menü ve işlevleri daha kolay
seçebilirsiniz.

4

3

4. Yan kamera tuşu
Uzun basma – Fotoğraf kamerası etkinleştirmesi
5. Kulaklık yuvası

5

6. Yan tuşlar
• Bekleme modunda (açık): Tuş sesi yüksekliği
• Bekleme modunda (kapalı):
Kısa basma – İç LCD ışığı açık.

6
4

• Menü içinde: yukarı ve aşağı kaydırma
• Arama sırasında: Ahize kulaklığı ses seviyesi

! Dikkat
KE600’UN ÖZELLIKLERI |

Slayt açıkken işitme sistemini korumak için maksimum
ses seviyesi 3’tür.

13

KE600’UN ÖZELLIKLERI
2

A

3

1

2. Seçim tuşları
Bu tuşlar, ekranın alt tarafında belirtilen işlevleri
gerçekleştirir.
4

5 6

1. Gezinme tuşu
• Bekleme modunda:
U Kısaca: Yeni metin mesajı
Basılı tutunca: Mesaj Listesi
KE600’UN ÖZELLIKLERI
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D Kısaca: Telefon rehberini listeler
L Kısaca: Profilleri listeler
Basılı tutunca: Titreşim modunu
etkinleştirme/kapatma
R Kısaca: Favorileri listeler
• Menüde: yukarı-aşağı kaydırma

3. Gönder tuşu
• Bir telefon numarasını arar ve gelen aramaları
yanıtlar.
• Bekleme modunda: Son yapılan, gelen ve cevapsız
aramaları gösterir.
4. Silme tuşu
5. Sonlandırma tuşu
• Açık/kapalı (basılı tutunca)
• Aramayı sonlandırır ya da reddeder.
6. MP3 tuşu

4

Arkadan görünüm
1. Batarya

1
4

3

2. Pil mandalı
Pil kapağını çıkartmak için bu düğmeye basın.

2

3. Flaş

5

4. Kamera lensi

6

5. Pil Terminalleri

9

7

6. SIM Kart Yuvası
7. Yan kamera tuşu

8

8. Kablo Konnektörü Batarya şarj konnektörü

! Dikkat
USB’yi telefon açıldıktan dakikalarca sonra ve
bekleme penceresinde bağlayın.

KE600’UN ÖZELLIKLERI |

9. Hafıza kartı yuvası
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KE600’UN ÖZELLIKLERI
Ekran Bilgileri

Ekranda çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler
aşağıda açıklanmaktadır:
Simge alanı

Ekrandaki Simgeler
Simge

Metin ve grafik alanı

Menü

KE600’UN ÖZELLIKLERI
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Rehber

Seçim tuşu göstergeleri

Alan

Açıklama

İlk çizgi

Çeşitli simgeleri gösterir.

Orta çizgiler

Mesajları, talimatları ve aranacak
numara gibi girdiğiniz her türlü
bilgiyi görüntüler.

Son çizgi

İki seçim tuşuna atanmış olan
işlevleri gösterir.

Açıklama
Şebeke sinyalinin gücünü gösterir. ❈

❈ Görüşmenin kalitesi, şebeke kapsama alanına
göre değişebilir. Sinyal gücü 2 çubuktan
az olduğunda, ses kesilmesi, görüşmenin
kapanması ya da seslerin kötü gelmesi gibi
sorunların yaşanmasını bekleyebilirsiniz.
Aramalarınız için lütfen şebeke sinyal
gücü çubuklarını gösterge olarak kullanın.
Hiçbir çubuk görüntülenmediğinde, şebeke
kapsamında değilsinizdir: bu durumda hiçbir
hizmet için (arama, mesajlar vs.) şebekeye
erişemezsiniz.

Simge

Açıklama

Simge

Açıklama

Arama işlemi devam ediyor.

Arama yönlendirebilirsiniz.

GPRS servisini kullanabilirsiniz.

Telefonun WAP’a girdiğini gösterir.

Bir dolaşım servisini kullanmakta
olduğunuzu gösterir.

GPRS kullandığınızı gösterir.

Çalar saat kuruldu ve açık.

EDGE hizmetinin var olduğunu gösterir.
EDGE servisine bağlı olmanız, 200 Kb/s
(şebekeye bağlı olarak) hızlarda veri
transferi yapmanıza izin verir. Şebeke
kapsama alanı ve servisin mevcudiyetini
öğrenmek için Operatörünüzle görüşün.

Bataryanın durumunu gösterir.
Yeni bir mesajınızın olduğunu gösterir.
Bir sesli mesajı aldınız.
Profil içerisindeki Titreşim menüsü.
Profil içerisindeki Sessiz menüsü.
Profil içerisindeki Kulaklık menüsü.
Profilde çevrimdışı menüsü.
Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü.

KE600’UN ÖZELLIKLERI |

Profil içerisindeki Genel menüsü.

Bluetooth menüsünü etkinleştirdiniz.
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KURULUM
SIM kartın ve telefonun pilinin
takılması
Pili çıkartmadan önce telefonu kapattığınızdan emin
olun.
1. Pili çıkartın.
Pil çıkartma düğmesine
basılı tutarak pili aşağıya
doğru kaydırın.

2. SIM Kartın Takılması
SIM kartı, yuvasına yerleştirin. SIM kartı, SIM kart
yuvasına kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından ve
kartın üzerindeki altın kontakların bulunduğu alanın
aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kartı
çıkartmak için hafifçe aşağıya doğru bastırın ve ters
yönde çekin.

3

B
E

Y
t

! Dikkat
Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun
bozulmasına neden olabilir.

SIM kartın takılması

SIM kartın çıkartılması

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

1

3. Pili takın.
Yeniden yerine geçene kadar
pili yukarıya doğru kaydırın.

Bataryanın Şarj
Edilmesi
Yolculuk adaptörünü telefona takmadan önce pili
takmanız gerekmektedir.

3. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine
takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını
kullanın.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya
simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.

! Dikkat
• Pil tam olarak boşsa, şarj olma göstergesi, TA’yı
bağladıktan yaklaşık 1-1,5 dakika sonra LCD’de
görüntülenir.
• Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın;
bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar
verebilir.
• Pil paketi şarj cihazını, dikey olarak elektrik prizine
takın.
• Kendi ülkeniz için belirlenen dışında bir pil paketi
kullanıyorsanız, düzgün takmak için bir ek fiş
adaptörü kullanın.
• Şarj sırasında bataryanızı veya SIM kartınızı
çıkartmayın.

KURULUM |

1. Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj
edildiğinden emin olun.

2. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği
gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine
oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın
içerisine itin.
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KURULUM
! Uyarı
• Elektrik çarpmaları ya da yangını önlemek için
yıldırımların düştüğü fırtınalı havalarda elektrik
kordonunu ve şarj cihazını prizden çıkartın.
• Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi keskin kenarlı
nesnelerin temas etmediğinden emin olun. Bu tür
durumlarda yangın çıkma riski bulunmaktadır.
• Telefonda kısa devre yapabileceğinden ve yangına
ya da elektrik çarpmalarına neden olabileceğinden
telefon şarj olurken aramaları cevaplamayın ya da
arama yapmayın.

Şarj Cihazının Çıkarılması
Şemada da gösterildiği
gibi yan tarafında bulunan
düğmelere basarak seyahat
adaptörünü telefondan çıkarın.
KURULUM

|
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Hafıza kartının takılması

3

Hafıza kartını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerine
tam olarak oturana kadar yuvasına takın:
1. Hafıza kartı yuvasını parmağınızın ucuyla klik sesi
çıkartıp açılana kadar parmağınızın ucuyla kaydırın.

2. Hafıza kartını buraya takın.

512

H

A
b

3. Hafıza kartı yuvasını, klik sesi çıkartana kadar yukarı
kaydırın.

! Uyarı
Yalnızca üretici tarafından onaylanan hafıza kartlarını
kullanın. Bazı hafıza kartları telefonla uyumlu
olmayabilir.

! Uyarı
Altın konektörlerin yüzü aşağı dönük olmalı ve hafıza
kartı yuvasına önce bu taraf girmelidir.

Hafıza kartının çıkartılması
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hafıza kartını dikkatli
biçimde yuvasından çıkartın:

KURULUM |
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GENEL İŞLEVLER
Arama Yapma ve Yanıtlama
1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını
girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için C
tuşuna basarak her seferinde bir basamak silin.
• Tüm numarayı silmek için C tuşuna basın ve
basılı tutun.

1. Uluslararası arama ön kodu için 0 tuşuna basın
ve basılı tutun. İstenirse ‘+’ karakterinin yerine,
uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını
girin.
3. S tuşuna basın.

3. Arama yapmak için S tuşuna basın.

Aramayı Sonlandırma

4. Bitirmek istediğinizde E tuşuna basın.

Bir aramayı tamamlarken E uşuna basın.

Gönder Tuşuyla Arama Yapma

Rehber Listesinden Bir Arama Yapma

1. S tuşuna bastığınızda, en yeni gelen, yapılan ve
cevapsız aramalar görüntülenir.

Sık aradığınız adları ve telefon numarasını, SIM kartta
ya da Rehber listesi olarak bilinen telefon hafızasında
saklayabilirsiniz.

2. Gezinme tuşunu kullanarak istediğiniz numarayı
seçin.
GENEL İŞLEVLER
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Uluslararası Aramalar Yapmak

3. S tuşuna basın.

Kayıt listesinde yalnızca ada bakarak bir numarayı
arayabilirsiniz.

Ses Seviyesinin Ayarlanması
Arama sırasında, telefonun kulak hoparlöründen gelen ses
seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun yan tuşlarını
kullanın.
Bekleme modunda, yan tuşları kullanarak tuş ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.

Aramaların Yanıtlanması
Bir arama geldiğinde, telefonunuz çalar ve ekranda
yanıp sönen bir telefon simgesi görüntülenir. Arayan
kişi tanınıyorsa, arayan kişinin telefon numarasını
(ya da Adres Defterinizde kayıtlıysa isimi) görebilirsiniz.

! Dikkat
Adres Defterini ya da diğer menü işlevlerini
kullanırken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Telefonun
USB kablosu ile PC’ye bağlanması durumunda arama
ve mesaj fonksiyonları kullanılamaz.

Titreşim Modu (Hızlı)
Titreşim Modu, gezinme tuşunun sol tarafına basılarak
ve basılı tutularak etkinleştirilebilir.

Sinyal Gücü
Bir binanın içindeyseniz, sinyalleri, pencerenin
kenarında daha iyi alabilirsiniz. Sinyalin gücünü,
telefonunuzun ekranındaki sinyal göstergesi ( )
simgesinde görebilirsiniz.
GENEL İŞLEVLER |

1. Bir gelen aramayı yanıtlamak için Kayar kapağı
yukarı kaydırın ve S tuşuna veya sol seçim tuşuna
basın. Herhangi Bir Tuş menü seçeneği [Menü 9-6-2],
bkz. s. 77, açık olarak ayarlanmışsa, E tuşu ya da
sağ seçim tuşu dışında herhangi bir tuşa bastığınızda
arama yanıtlanır.

2. E tuşuna basarak aramayı sonlandırın.
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GENEL İŞLEVLER
Metin Girme

ABC Modu

T

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal
karakterler girebilirsiniz. Örneğin Adres Defterine
isim girme, mesaj yazma, ajandaya program
etkinlikleri girme işlevlerinin tümünde metin girmeniz
gerekir. Telefonda, aşağıdaki metin giriş yöntemleri
kullanılabilir.

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir,
iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.

123 Modu (Sayı Modu)

T
a
s
k
k
s
d

! Dikkat
Bazı alanlarda yalnızca tek metin girişi modu olabilir
(örneğin adres defteri alanlarında telefon numarası).

GENEL İŞLEVLER
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Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir.
Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123
modu gösterilene kadar # tuşuna basın.

Sembol Modu
Bu mod, özel karakterler girmenizi sağlar.

T9 Modu

Metin Girişi Modunu Değiştirme

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak
sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki
her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu,
bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle
kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel
ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak
sözcükleri girebilirsiniz.

1. Karakterlerin girilmesine olanak sağlayan bir alanda
olduğunuzda, ekranın sağ üst köşesinde metin girişi
modu göstergesini göreceksiniz.
2. Modu değiştirmek için # tuşuna basın.
Kullanılabilir modlar arasında geçiş yapılır.

1

T9 Modunun Kullanılması
T9 akıllı metin girişi modu, tuşlara mümkün olduğunca
az sayıda basarak sözcükleri kolay biçimde girmenizi
sağlar. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili sözlüğüyle
kıyaslayarak girmeye çalıştığınızı düşündüğü
karakterleri göstermeye başlar. Yeni harfler eklendikçe,
sözcük, sözlükteki en benzer kaydı gösterecek şekilde
değişir.

! Dikkat
Menü seçeneğinden farklı bir T9 dili seçebilir ya da
* tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz. Telefonda T9
modu varsayılan olarak kapalı durumdadır.

1. T9 akıllı metin girişi modundayken 2 – 9
arası tuşlara basarak bir sözcük girmeye
başlayabilirsiniz. Her harf için tuşa bir kez basın.

• Harf girildikçe sözcük değişir: sözcüğü tamamen
yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın
Örnek: Inme yazmak için 4 6 6 3
tuşlarına basın.

2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da
düzenlemeye çalışmadan önce tüm sözcüğü girin.
3. Sözcükleri, 0 ya da R tuşuna basıp boşluk
bırakarak tamamlayabilirsiniz.
Harfleri silmek için C tuşuna basın. Harfleri sürekli
olarak silmek için C tuşuna basın ve basılı tutun.

! Dikkat
Girişinizi kaydetmeden metin girişi modundan çıkmak
için E tuşuna basın. Telefon bekleme ekranına geri
döner.

ABC Modunun Kullanılması
Metin girmek için 2 – 9 arası tuşları kullanın.
1. Girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:
• İlk harf için bir kez.
• İkinci harf için iki kez.
• Bu şekilde devam edin.

GENEL İŞLEVLER |

• Harf girildikçe sözcük değişir: sözcüğü tamamen
yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın

• İstediğiniz sözcük, sözcük seçenekleri listesinde
yoksa, ABC modunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
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GENEL İŞLEVLER
2. Boşluk girmek için 0 tuşuna bir kez basın.
Harfleri silmek için C tuşuna basın. Harfleri
sürekli olarak silmek için C tuşuna basın ve basılı
tutun.

! Dikkat
Tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha
fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tuş

GENEL İŞLEVLER
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Gösterilme sırasıyla karakterler
Büyük Harf

Küçük Harf

1

.,?!‘“1-()@/:_

.,?!‘“1-()@/:_

2

ABC2Ç

abc2ç

3

DEF3

def3

4

GHI4Ğİ

ghi4ğı

5

JKL5

jkl5

6

MNO6Ö

mno6ö

7

PQRS7Ş

pqrs7ş

8

TUV8Ü

tuv8ü

9

WXYZ9

wxyz9

0

Boşluk 0

Boşluk 0

Modunun Kullanılması
123 Modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon
numarası) girmenizi sağlar.
İlgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeden önce
istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol Modunun Kullanılması
Sembol Modu, çeşitli semboller ya da özel karakterler
girmenizi sağlar.
Bir sembol girmek için * tuşuna basın. İstenen
sembolü seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve
[Tamam] tuşuna basın.

İŞLEVLERİ VE SEÇENEKLERİ BELİRLEME
Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi
sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler,
menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir
ve bunlara < ve > ile işaretli seçim tuşlarıyla
ulaşılabilir. Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin
ayarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.

İlgili menüye ulaşmak için
sol seçim tuşuna basın.

Rehber

Rehber’e ulaşmak için sağ
seçim tuşuna basın.

İŞLEVLERİ VE SEÇENEKLERİ BELİRLEME |

Seçim tuşlarının görevleri mevcut duruma göre değişir;
ekranın en altında, her tuşun hemen üzerinde bulunan
metinler, tuşların işlevini gösterir.

Menü
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GELEN ARAMA MENÜSÜ
Telefonunuzda, görüşme sırasında kullanabileceğiniz
çeşitli kontrol işlevleri bulunmaktadır.
Görüşme sırasında bu işlevlere ulaşmak için sol seçim
tuşuna < [Seçenek] basın.

Arama sırasında
Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü
boş ekrandan erişilen varsayılan ana menüden farklıdır
ve seçenekler burada açıklanmaktadır.

GELEN ARAMA MENÜSÜ

|
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Gelen Aramayı Yanıtlama

M

Ahize çalıyorken gelen bir aramaya cevap vermek için
S tuşuna veya sol seçim tuşına [Cevap] basın. Telefon
siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi
uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda
ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir.
Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca
şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.

A
s
T
T
s

İkinci bir Arama Yapma (Şebekeye Bağlıdır)

Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı
bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen
Arama menüsüne [Menü 9-6-4], bkz. sf. 78 bakın.

İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir
numara alabilirsiniz.

Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse, [Gönder]
tuşuna basarak veya önce <.

İki Arama Arasında Geçiş Yapma

Gelen Aramayı Reddetme

İki arama arasında geçiş yapmak için S ardından da
Değiştir.

E tuşuna basarak gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.
Arama sırasında E tuşuna basıp gelen aramayı
reddedebilirsiniz.

A

A
t
[
A
s

K

K
d
y
y
b

Mikrofonu Susturma
Arama sırasında [Seçenekler] tuşuna basıp, Sessiz
seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz.
Telefonun sesi [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir.
Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi du maz ama
siz onları duyabilirsiniz.

Arama sırasında DTMF tonları
Arama sırasında DTMF tonlarını açmak için (örneğin
telefonu otomatik santrallerde kullanmak için),
[Seçenekler] tuşuna, ardından DTMF Gönder - DTMF
Açık basın. DTMF tonlarını kapatmak için DTMF kapalı
seçin. DTMF tonları, normalde açıktır.

Konferans hizmeti, şebeke servis sağlayıcınız
destekliyorsa birden fazla kişiyle aynı anda görüşme
yapabilmenize olanak sağlar. Konferans görüşme
yalnızca her ikisi de yanıtlanmış bir etkin, bir de
beklemede olan arama olduğunda ayarlanabilir.

İkinci bir Arama Yapma
Bir görüşme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz.
İkinci numarayı girin ve S tuşuna basın. İkinci
görüşmeye bağlanıldığında birinci görüşme otomatik
olarak beklemeye alınır. S tuşuna basarak görüşmeler
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Konferans Arama Kurma
Bir konferans görüşme kurmak için, görüşmenin birini
beklemeye alın, etkin arama devam ederken sol seçim
tuşuna basın ve ardından Konferans görüşmesinin Katıl
menüsünü seçin.

GELEN ARAMA MENÜSÜ |

Konferans Görüşmeleri

Konferans arama kurulduğunda, aramayı kuran
kişi tarafından başka aramalar eklenebilir, mevcut
aramalar kapatılabilir ya da ayrılabilir (yani konferans
görüşmeden çıkartılır ama sizinle görüşmeye devam
eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden
ulaşılabilir. Konferans görüşmede olabilecek maksimum
kişi sayısı beştir. Konferans görüşme başladığında tüm
kontrol sizde olur ve görüşmeye yalnızca siz yeni kişiler
ekleyebilirsiniz.
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GELEN ARAMA MENÜSÜ
Beklemeye Alınan Konferans Görüşmesini
Etkinleştirme
Konferans görüşmeyi etkinleştirmek için S tuşuna
basılı tutun. Alternatif olarak sol seçim tuşuna
[Seçenekler] basın ve Konferans/Tüm aramaları beklet’i
seçin. Beklemedeki diğer kullanıcılar, bağlı kalmaya
devam eder. Konferans araması moduna geri dönmek
için, sol seçim tuşunun < [Seçenekler] ardından
Konferans görüşmeye basın.

Konferans Görüşmesine Kişiler Ekleme
Mevcut bir konferans aramasına kişi eklemek için sol
seçim tuşuna basın ve Konferans görüşmenin Katıl
menüsünü seçin.
GELEN ARAMA MENÜSÜ
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Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme
Konferans aramadaki bir kişiyle özel bir görüşme
yapmak için, görüşme yapmak istediğiniz kişinin
numarasını ekranda bulun ve sol seçim tuşuna basın.
Tüm diğer arayanları beklemeye almak için Konferans
görüşmenin Özel menüsünü seçin.

Konferans Aramayı Sonlandırma
Konferans aramadaki o sırada gösterilen kişi, E
tuşuna basılarak görüşmeden çıkartılabilir.

1

2

MENÜ AĞACI

(Kılavuz, ızgara tipinde ayarlanmıştır.)
1 TARAYICI
1
2
3
4

Giriş sayfası
Yer imleri
URL’ye git
Ayarlar

2 ÇAĞRI GEÇMİŞİ
1
2
3
4
5
6
7

Tüm aramalar
Cevapsız çağrılar
Yapılan aramalar
Gelen çağrılar
Çağrı süresi
Çağrı ücretleri
Veri bilgisi

3 ARAÇLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Sık kullanılanlar
Çalar Saat
Takvim
Hesap mak.
Kısa not
Bahşiş hesaplayıcı
Kronometre
Birim dönüş.
Dünya Saat.
SIM Servisi

4 MULTİMEDYA
Kamera
Video kamera
MP3 çalar
Radyo
Besteci
DJ modu
Ses kaydedici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Yeni mesaj
Gelen kutusu
E-posta kutusu
Taslaklar
Giden kutusu
Gönderilen
Telesekreter
Bilgi mesajı
Şablonlar
Ayarlar

6 ÖĞELERIM
1
2
3
4
5
6

Videolar
Görüntüler
Sesler
Diğerleri
Oyun ve uygulama
Harici bellek

MENÜ AĞACI |

1
2
3
4
5
6
7

5 MESAJLAR
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MENÜ AĞACI
7 PROFILLER
1
2
3
4
5
6

Genel
Sessiz
Titreşim
Yüksek
Kulaklık
Çevrimdışı

8 REHBER

MENÜ AĞACI
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1
2
3
4
5
6
7

Ara
Yeni ekle
Arayan gruplar
Hızlı arama
Kendi numaram
Kartvizitim
Ayarlar

9 AYARLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tarih / Saat
Güç Tasarrufu
Ekran
Dil
Bağlantı
Çağrı
Güvenlik
Bellek durumu
Ayarları geri yükle

! Dikkat
Menüler, aşağıdaki önceliklere uygun olarak stile göre
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TARAYICI
Bankacılık, haberler, hava durumu raporları ve uçuş
bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü)
hizmetlerine ulaşabilirsininiz. Bu hizmetler özel olarak
mobil telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis
sağlayıcıları tarafından sağlanır.
Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu, fiyatları
ve tarifeleri şebeke operatörünüzden ve/veya
servislerini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcılardan
öğrenebilirsiniz. Servis sağlayıcılar, kendi servislerini
nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.
Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir. Sayfanın
içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. URL adresini girerek
istediğiniz web sitesi sayfasına ulaşabilirsiniz.
Tarayıcıdan istediğiniz zaman çıkmak için (E) tuşuna
basın. Telefon bekleme menüsüne geri döner.
WAP tarayıcıyla gezinme
Telefon tuşları ya da WAP tarayıcı menüsünü kullanarak
internette gezebilirsiniz.

C

Simge yönergeleri
İçerikte satırlar arasında hareket etmenizi
sağlar
Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar

O

Seçenekleri seçer ve işlemleri onaylar

WAP tarayıcı menüsünün kullanılması
Mobil Web’de gezerken kullanılabilecek çeşitli menü
seçenekleri bulunmaktadır.

! Dikkat
WAP tarayıcı menüsü, tarayıcı sürümüne göre farklılık
gösterebilir.

Giriş sayfası

[Menü 1-1]

Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş
profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş
profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından
tanımlanacaktır.
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Telefon tuşlarını kullanma
Internette gezinirken telefon tuşları, telefon modunda
olduğundan farklı çalışır.

Tuş
UD
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TARAYICI
Yer imleri

[Menü 1-2]

[Menü 1-3]

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir
URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

Bir yer imi oluşturmak için

Ayarlar

1. Sol seçim tuşuna < [Tamam] basın.
2. Ekle’yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. İstediğiniz URL’yi ve başlığı girdikten sonra Tamam
tuşuna basın.
İstediğiniz bir yer imini seçtikten sonra, aşağıdaki
seçenekler kullanılabilir.
• Bağlan: Seçilen yer imine bağlanır.
• Yeni ekle: Yeni bir yer imi oluşturmak için bunu
seçin.
• Düzenle: Seçilen yer iminin URL’sini ve/veya
başlığını düzenleyebilirsiniz.
• Sil: Seçilen yer imini siler.
TARAYICI
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URL’ye git

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için
istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini
kaydetmenizi sağlar.

• Tümünü Sil: Tüm yer imlerini siler.

[Menü 1-4]

İnternet servisiyle ilgili profil, önbellek, çerez ve
güvenlik öğelerini ayarlayabilirsiniz.

Profiller

[Menü 1-4-1]

Profil, İnternet’e bağlanmak için kullanılan şebeke
bilgileridir.
Bazı operatörlerde, telefonda kayıtlı varsayılan profiller
bulunmaktadır. Varsayılan profillere yeni ad verilemez.
Her profilde aşağıdaki alt menüler bulunur:
• Etkinleştir: Seçilen profili etkinleştirir.
• Ayarlar: Seçilen profildeki WAP ayarlarını
düzenlemek ve değiştirmek için bunu kullanın.

•

•

•

•

- Giriş sayfası: Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak
istediğiniz sitenin adresini (URL) girebilmenizi
sağlar. URL’nin başına http://yazmanıza gerek
yoktur; çünkü WAP tarayıcısı bunu otomatik olarak
ekler.

Ön bellek

- Ağ geçidi ayarları: IP adresi/Bağlantı noktası
numarası: İstediğiniz IP adresini ya da Bağlantı
noktası numarasını girmeniz gerekmektedir.

Önbellekte kayıtlı tüm içeriği siler.

- Bağlantı türü: Bağlantı türü seçenekleri,
HTTP, yetkili sunuculu HTTP ve WAP’tır. Bunlar
kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.
- Şebeke profili: [Menü 9-5-5-1] ile belirlediğiniz
şebeke profilini seçebilirsiniz.
• Yeni ad ver: Profil adını değiştirebilirsiniz.
• Yeni ekle: Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.
• Sil: Listedeki seçilen profili siler.

[Menü 1-4-2]

Eriştiğiniz bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine
kaydedilir.

Önbelleği temizle

[Menü 1-4-3]

! Dikkat
Önbellek, verilerin geçici olarak kaydedilmesi için
kullanılan bir ara bellektir.

Güvenlik sertifikaları

[Menü 1-4-4]

Telefonunuzda kayıtlı kişisel sertifikalarınızın bir
listesini görebilirsiniz.

WAP bilgileri

[Menü 1-4-5]

WAP tarayıcı sürümü gösterilir.

• Tümünü Sil: Listeden tüm seçilen profilleri siler.
TARAYICI |
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ÇAĞRI GEÇMİŞİ
Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI)
özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen ya da yapılan
aramaların kayıtlarını görebilirsiniz.
Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın
gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda
çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Tüm aramalar

[Menü 2-1]

Bu seçenek, bir aramanın tüm kayıtlarını görmenizi
sağlar.

Cevapsız çağrılar

[Menü 2-2]

Bu seçenek en son 50 cevapsız aramayı görmenizi
sağlar. Aynı zamanda:
ÇAĞRI GEÇMİŞİ

|

36

• Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
• Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
• Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.

• Aramayı listeden silebilirsiniz.

•

• Tümünü silmek Cevapsız arama listesindeki tüm
aramaları silecektir.

•

Yapılan aramalar

•

[Menü 2-3]

Bu seçenek en son 50 yapılan aramayı görmenizi sağlar.
Aynı zamanda:
• Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
• Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.

•

•

Ç

• Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.

G
A

• Aramayı listeden silebilirsiniz.

A

• Tümünü silmek Cevapsız arama listesindeki tüm
aramaları silecektir.

•

Gelen çağrılar

[Menü 2-4]

Bu seçenek en son 50 gelen aramayı görmenizi sağlar.
Aynı zamanda:

•

•

•

• Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
• Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
• Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
• Aramayı listeden silebilirsiniz.
• Tümünü silmek Cevapsız arama listesindeki tüm
aramaları silecektir.

Çağrı süresi

[Menü 2-5]

Çağrı ücretleri

[Menü 2-6]

Son çağrınızın, tüm çağrıların maliyetini, kalan miktarı
görebilir ve ücreti sıfırlayabilirsiniz. Ücreti sıfırlamak
için PIN2 kodunu kullanmanız gerekmektedir.

Veri bilgisi

[Menü 2-7]

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri
miktarını denetleyebilirsiniz.
Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da
görüntüleyebilirsiniz.

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar.
Aynı zamanda çağrı sürelerini sıfırlayabilirsiniz.
Aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:
• Son çağrı: Son aramanın süresi.
• Yapılan aramalar: Yapılan aramaların süresi.
• Tüm aramalar: Sayacın son sıfırlanmasından bu
yana yapılan ya da alınan tüm aramaların toplam
süresi.

ÇAĞRI GEÇMİŞİ |

• Gelen çağrılar: Gelen aramaların süresi.
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ARAÇLAR
Sık kullanılanlar

[Menü 3-1]

Bu seçenek, kendi favorilerinizi zaten sağlanan listeye
eklemenizi sağlar. Kendi menünüzü oluşturduktan
sonra, yukarı gezinme tuşuna basarak bekleme
ekranında istediğiniz işleve hızla ulaşabilirsiniz.

! Dikkat
Radyo menüsü, zaten favorilerinizde yer almaktadır.

Çalar Saat

[Menü 3-2]

Belirlenen bir zamanda çalması için alarm saati
kurabilirsiniz.
1. Açık seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını
istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: 1 Kez, Pzt~Cum, Pzt~Cts,
Cmt-Çar, Cmt-Per, Her gün.
3. Alarm adını düzenleyip < [Ayarla] tuşuna basın.
ARAÇLAR
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Takvim

[Menü 3-3]

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir.
Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt
kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi
değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak
güncelleştirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için
kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde
kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu
işlev, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur.
Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.
Gün, ay ve yılı değiştirmek için.
Tuş

Açıklama
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Açıklama
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Yıllık
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Haftalık
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Aylık

LR

Günlük

Program modunda, belirtilen şekilde sol seçim tuşuna
< [Seçenekler] basın;
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Göster

[Menü 3-3-1]

Seçilen gün için tüm programları ve notları göster. Not
listesinde ilerlemek için U , D tuşlarını kullanın. Not
için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi görüntülenir.
Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim
tuşuna < [Seç] basın. Göster, Düzenle, Bluetooth ile
gönder, Sil ve Takvim seçenekleri için sol seçim tuşuna
< [Seçenekler] basın.

Yeni program

[Menü 3-3-2]

Tüm programları göster

Tüm günler için ayarlanmış notları gösterir. Not
listesinde ilerlemek için U , D tuşlarını kullanın.
Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi
görüntülenir.
Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim
tuşuna O [Seç] basın. Seçtiğiniz notu silmek,
düzenlemek için sol seçim tuşuna < [Seçenekler]
basın.

Seçilen gün için yeni program ve not eklemenizi sağlar.
100 nota kadar saklayabilirsiniz.

Tarihe Git

Konuyu girin ve sol seçim tuşuna < [OK]. basın.
Takip eden bölümde bunlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz;
Süre, Tekrarla ve Alarm.

Tümünü Sil

Uyarı tonu

[Menü 3-3-4]

[Menü 3-3-5]

Seçtiğiniz bir tarihe doğrudan gidebilirsiniz.
[Menü 3-3-6]

Tüm notaları silebilirsiniz.

[Menü 3-3-3]

Her seçtiğiniz tarih için bir alarm sesi belirleyebilirsiniz.
ARAÇLAR |
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ARAÇLAR
Hesap mak.

[Menü 3-4]

Kısa not

[Menü 3-5]

1. Sol seçim tuşuna < [Göster] basarak Not öğesini
seçin.

1

Ayrıca, hesap makinesinin +/–, sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg, rad gibi çeşitli işlevlerini de
kullanabilirsiniz.

2. Kayıt boşsa, sol seçim tuşuna < [Yeni] basın.

2

1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.

! Dikkat

2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini
seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görüntülemek için O uşuna basın.
5. Ondalık bir sayı girmek için * tuşuna basın.
# tuşuna basarsanız, ( ) girebilirsiniz.
6. Hesap makinesini kapatmak için > [Geri] düğmesine
basın.

3. Notu girip < [OK] tuşuna basın.

3

Metin girişi modunu değiştirmek istiyorsanız, #
tuşuna sırasıyla basın.

• Düzenle: Notunuzu gözden geçirmenizi sağlar.
• Yeni: Yeni bir not eklemenizi sağlar.
• Sil: Seçili notu kaldırmanızı sağlar.

Bahşiş hesaplayıcı

B

B
ö
t

1
[Menü 3-6]

1. Faturayı, yüzdeyi ve bölmeyi girin.
2. Miktarı görebilirsiniz.

ARAÇLAR

|

40

K

Bu işlev +, –, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar :
Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.

3. Varsayılan duruma geri dönmek için [Sıfırla]
düğmesine basın.

2

3

Kronometre

[Menü 3-7]

Dünya Saat.

[Menü 3-9]

1. Süreyi almak için [Başlat] düğmesine, tur süresini
kaydetmek için [Tur] düğmesine basın.

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini
görüntüleyebilirsiniz.

2. Tur süresi kaydını kesinleştirmek için [Durdur]
düğmesine basın.

1. L ve R tuşuna basarak saat dilimine ait şehri
seçin.

3. Varsayılan duruma geri dönmek için [Sıfırla]
düğmesine basın.

2. < [Ayarla] tuşuna basarak geçerli saati seçtiğiniz
şehrin saati olarak ayarlayabilirsiniz.

Birim dönüş.

• Yakınlaş/Uzaklaş: Yerel saat/Dünya saati
[Menü 3-8]

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer
ölçü birimine dönüştürür. Birimleri dönüştürülebilen 4
tür vardır: Alan, Uzunluk, Ağırlık ve Hacim.

SIM Servisi

[Menü 3-0]

Bu menü, SIM’e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

1. < [Tamam] tuşuna basarak dört ölçü biriminden
birini seçebilirsiniz.
2. U ve D tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz
ölçü birimini seçin.
ARAÇLAR |

3. L ve R tuşlarını kullanarak standart değeri
seçin.
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MULTİMEDYA
Multimedya işlevini, kamera, ses kaydedici, MP3 gibi
eğlence ve keyif için kullanabilirsiniz.

! Dikkat
• Pil şarj seviyesi düşük olduğunda, Kamera ya da
Multimedya işlevini kullanamayabilirsiniz.
• Multimedya işlevini kullanırken, pilin durumu
değişebilir.

Kamera

[Menü 4-1]

1. Kamera’yı seçin. Bu menüye doğrudan ulaşmak
istiyorsanız q tuşuna basın.
2. Fotoğrafını çekmek için nesneye odaklanın ve
ardından O tuşuna basın.
3. Fotoğrafı kaydetmek isterseniz, < veya O tuşuna
basın.
MULTİMEDYA
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! Dikkat
Sol seçim tuşuna (<) basarak görüntü boyutunu,
parlaklığı, rengi ve yakınlaştırma oranını kontrol
edebilirsiniz.

• Mod [
sağlar.

]: Arka arkaya çoklu fotoğraf çekmenizi

- Tek çekim: 320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200
- çoklu çekim: 320x240, 640x480
• Hizalama [ ]: nesnenin küçük bir bölümüne
bakarak aydınlatmayı belirler. Doğru pozlamanın
belirlenmesi için Merkez, nokta, ya da birleşik
seçebilirsiniz.
]: Düğmeye bir kez basarak
• Oto odaklama [
net, keskin bir görüntü için otomatik olarak netleme
sağlar.

•

•

•

•

•

]: Ayarları, ortama göre
• Beyaz dengesi [
değiştirmenizi sağlar.
(Floresan/Bulutlu/Akkor/gündüz/Otomatik)

•

]: Normal, İyi ve Çok iyi arasından bir
• Kalite [
görüntü kalitesi ayarlamanızı sağlar.

V

]: Gecikme süresini
• Gecikme zamanlayıcı [
seçmenizi sağlar (Yok, 3 Saniye, 5 Saniye, 10
Saniye). Telefon, belirtilen süre sonrasında fotoğraf
çeker.

1

2

• Boyut [
]: Görüntü boyutunu belirlemenizi sağlar.
(1600x1200), (1280x960) (640x480) ve (320x240).
Çoklu çekim yalnızca (320x240), (640x480) piksel
çözünürlükte mevcuttur.
• Deklanşör sesi [
ayarlayabilirsiniz.

]: Resim çekerken sesi

]: Resim çektikten sonra boşluk
• Buraya kaydet [
koyabilirsiniz. (Harici/Telefon)

• Boyut: Aşağıdaki çözünürlüğü seçebilirsiniz:
128x96, 176x144 .
• Kayıt süresi: Bu listeden kayıt süresini
seçebilirsiniz: 1 dak, 5 dak, 30 dak, 90 dak ve
sınırsız.

MP3 çalar

[Menü 4-3]

]: Karanlık bir yerde fotoğraf çektiğinizde,
• Flaş [
flaşı ayarlamanızı sağlar.

KE600’de, tümleşik bir MP3 çalar bulunmaktadır. Uygun
bir kulaklık ya da dahili hoparlör ile telefonunuzun
belleğindeki MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

• Görüntü Efekti [ ]: 4 ayar bulunmaktadır:
(Negatif/Mono/Sepya/Renk)

! Dikkat

]: Bu menüyü kullanarak gece
• Gece Modu [
fotoğraf çekmenizi sağlar.

Video kamera

[Menü 4-2]

2. Sol seçim tuşuna < [Seçenekler] basarak parlaklığı,
kaliteyi ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz. Video
kamera ayarları menüsü, aşağıdakiler dışında
Fotoğraf kamerası ayarlarıyla aynıdır:

MULTİMEDYA |

1. Video kamera menüsünü seçin.

• Hoparlörün küçük olması nedeniyle, özellikle
maksimum ses seviyesinde ve bas seslerde seste
bozulma meydana gelebilir. Bu nedenle, müziği
yüksek kalitede dinlemek için stereo kulaklıklar
kullanmanızı öneririz.
• MP3 oynatıcıda bir MP3 çalıyorken, MP3 kısayol
tuşuna basarsanız, APM modunu kullanabilirsiniz.
BGM modunda diğer işlevler kullanılıyorken
MP3 çalınabilir. APM, MP3 çalar ekranından
durdurulabilir.
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MULTİMEDYA
• Eğer MP3 çalar üzerinde yer alan MP3 tuşuna
basarsanız hold işlevi etkin hale gelir. Bu işlem
tuşların etkinliğini engeller. Bu işlevi MP3 tuşuna
tekrar basarak devre dışı bırakabilirsiniz.
• A2DP ile stereo müzik dinlemek mümkündür. İlk
olarak 9. Ayarları seçin buradan ➝ 5. Bağlantı ➝
1. Bluetooth ➝ 2. Aygıt eşlemeyi seçin. Bluetooth
stereo kulaklığınızı cihazla eşleyin ve bağlayın.
Ardından 4. Çoklu ortam ➝ 3. MP3 Çaları seçin.
Bluetooth stereo kulaklıklarınızla stereo müzik
dinleyebilirsiniz. A2DP sadece MP3 çalar ekranında
mevcuttur, BGM modunda yoktur.

Müzik çalar aşağıdakileri destekler:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:
8KHz - 48KHz örnekleme frekansı. 320Kbps,
stereo’ya kadar bit hızı.
• AAC: ADIF, ADTS biçimleri (Örnekleme frekansı
8KHz – 48KHz)
MULTİMEDYA
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• AAC+: V1: (Bit hızı 16~128Kbps)
V2: (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme frekansı 8KHz – 48KHz)
• WAV: PCM formatları (Örnekleme frekansı 16 KHz,
22 KHz ve 44,1 KHz)

! Dikkat
KE600, AAC dosyasının değişken oranını desteklemez.
Bu nedenle, dosya biçimini MP3’ten AAC’ye
değiştirebilirsiniz.

Depolama Aygıtları ile uyumlu bir PC’deki MP3
dosyalarını telefonunuzdaki belleğe atabilirsiniz.
USB kablo kullanarak telefonu PC’ye bağladığınızda
(aynı pakette verilir), çıkartılabilir diski Windows
Explorer’da görebilirsiniz. Çıkartılabilir diskteki şarkıları
kopyaladıktan sonra, sistemden güvenle kaldırma
işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

! Dikkat
• MP3’leri Medyalarım Müzik klasörüne
kopyalamanız gerekmektedir. Başka bir klasöre
kopyalarsanız, MP3 dosyalarını göremezsiniz.
• PC’de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows
ME ya da Windows XP işletim sistemlerinden biri
çalışıyor olmalıdır.

1. MP3 menüsüne basın ve MP3 çaları seçin.
Çalar kaplaması
Dosya adı
İlerleme çubuğu
Ses seviyesi
Seçenek

Sessiz

2. Çalma sırasında aşağıdaki menülere ulaşmak için sol
seçim tuşuna < [Seçenekler] basın.

Çalışma süresi
Stereo/
Çalma modu/
Karıştır

• Duraklat: MP3 dosyasını çalmayı durdurabilirsiniz.

Müzik
kontrolörünün
durumu

• Zil tonu yap: Bir MP3 dosyasını çalarken onu zil sesi
yapabilirsiniz.

Tekrarlama modları
Tümünü çal
Hepsini tekrarla
Birini tekrarla

! Dikkat

• Ayarlar
– Ekolayzer: Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeşitli
ortamları ayarlamanıza yardımcı olur.
– Çalma modu: Bu menü, çalma modunu
ayarlamanızı sağlar: Birini tekrarla, Tümünü
tekrarla,Tümünü çal.
– Karıştırma ayarla: Açık seçerseniz, müzikleri
rasgele sırada dinleyebilirsiniz.
– Görsel efekt: Görsel efekt menülerini seçebilirsiniz:
Gerçek tayf, Sanal tayf. Bu menü, MP3 çalarken,
ana LCD’nin arka planını değiştirmenizi sağlar.
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MP3 listesine herhangi bir geçersiz dosya
eklendiğinde, bir hata mesajı açılır ve önceki ekrana
geri gidilir.

• Parça listesini göster: MP3 dosyalarınızdan
çalınacak başka bir dosya seçebilirsiniz.
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! Dikkat
Müzik, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakları
yasalarınca korunan telif haklarına sahiptir. Müzik
çoğaltmak ya da kopyalamak için izin ya da lisans
almanız gerekiyor olabilir. Bazı ülkelerde, ulusal
yasalar, telif hakkına sahip malzemelerin özel olarak
kopyalanmasını yasaklamaktadır. Lütfen bu tür
malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgiler için ilgili
ülkenin ulusal yasalarına bakın.

Radyo

[Menü 4-4]

Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo dinlemenin
keyfini çıkartabilirsiniz. Bu menüyü etkinleştirmek için
FM Radyo kulaklığını telefonun sağ tarafındaki kulaklık
jakına takın.
Frekans ekranı

MULTİMEDYA
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1. O sırada ayarlı radyo istasyonunun kaydedileceği
kanal hafızası numarasına basın.
2. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili
numara tuşuna (kısa basış) basarak diğer kanalı
dinleyebilirsiniz.
3. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basarak aşağıdaki
seçenek menüsüne girebilirsiniz:
• Düzenle: Frekansı ayarlayabilir ve seçilen
kanaldaki radyo istasyonunu değiştirebilirsiniz.
Frekansı, Sol/Sağ gezinme ve numara tuşlarıyla
bir seferde 0,1 MHz değiştirebilirsiniz.
• Otomatik tarama: “Şimdi Oto. taransın mı?”yı
açık hale getirdiğinizde, radyo kanalları otomatik
olarak ayarlanır. “İstasyon kaydedilsin mi?” mesajı
açıldığında, Evet’i seçerseniz seçilen frekans
kaydedilir.
• Tüm kanalları sıfırlayın: Kaydettiğiniz tüm
kanalları silebilirsiniz.

Kanal hafızasındaki
istasyonlar

Ses seviyesi
Seçenek

Geri

• Hoparlörden dinle: Dahili hoparlörden radyo
dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü kapatmak için
[Seçenekler]’den “Kulaklıkla dinle”yi seçin.
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Besteci

[Menü 4-5]

İstediğiniz zil sesi melodisini besteleyebilirsiniz. Bu
işleve girdiğinizde bestelediğiniz zil sesleri çalınacaktır.
Kendi zil seslerinizi oluşturmak için Müzik besteleyici’yi
kullanın. Böylece telefonunuzun zilini kolaylıkla
tanıyabilirsiniz.

• Klavye modu:
Numara tuşlarına basarak
klavye sesleriyle istediğiniz
melodiyi besteleyebilirsiniz.

Piano
bossa noba

1. Menü’ye basın ve Multimedya’yı açın.

Seçenekler

2. Müzik besteleyici’ye gidin ve sol seçim tuşuna
[Tamam] basın.

Yeniyi Kaydet

Kaydet

▶

Geri

Aşağıdaki tuşları kullanarak notaları girin:

3. Bir zil sesi oluşturmak için Melodi bestele’ye girin.
Zil sesi oluştururken üç mod size yardımcı olacaktır.
• Şarkı mırıldanma modu:
Sol seçim tuşuna <
[Kaydet] basın. Mırıldanma
modu özelliği, 30 saniye
boyunca kayıt yapabilir.

Klavye modu

Geri

Çal, Durdur

U

Oktav Yukarı

D

Oktav Aşağı

1

C/Do

2 D/Re

3

E/Mi

4

F/Fa

5 G/So

6

A/La

7

B/Ti

8 C/Do

9

D/Re

#

#
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• Puan modu:
İstediğiniz notları girerek
melodiyi besteleyebilirsiniz.

• Mırıldanma modu: Bir metronom ritmi ile
eşleştirerek bir mırıldanma sesi kaydedebilirsiniz.

Puan modu

• Klavye modu: Numara tuşlarına basarak klavye
sesleriyle istediğiniz melodiyi besteleyebilirsiniz.
• Puan modu: İstediğiniz notları girerek melodiyi
besteleyebilirsiniz.

Piano
bossa noba

Seçenekler

MULTİMEDYA
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▶

O

Çal/Durdur

U

Oktav yukarı

D

Oktav Aşağı

L

İmleç Sola

R

İmleç Sağa

2 Nota Yukarı

8 Nota Aşağı

4

6

Notayı Uzat

0 Sıfırla

#

#

Melodi bestele

Geri

Notayı Kısalt

Melodim

[Menü 4-5-2]

Bu üç modu kullanarak yaptığınız sesleri görebilirsiniz.
Kendi melodinizi kaydettikten sonra aşağıdaki alt
menüleri görebilirsiniz:
• Çal: Melodiyi çalabilirsiniz.
• Zil tonu yap: Melodiyi zil sesi yapabilirsiniz.
• Düzenle: Melodiyi düzenleyebilirsiniz.
• Yeni ad ver: Melodinin adını değiştirebilirsiniz.
• Sil: Melodiyi silebilirsiniz.

[Menü 4-5-1]

Bir sesi zil sesi yapmak için üç mod bulunmaktadır.
Mırıldanma modu, Klavye modu ve Puan modu.

• Tümünü sil: Kaydettiğiniz tüm melodileri
silebilirsiniz.
• Bilgi: Stil, enstrüman, ritim ve tempo gibi melodiyle
ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
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•

•

D
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Ayarlar

[Menü 4-5-3]

• Düzenle: Bir ses düzenlemek için Stil, Enstrüman,
Ritm ve Tempo’yu seçebilirsiniz.
• Metronom: Bu işlevi etkinleştirip melodiyi
ayarlayarak bir tempo belirleyebilirsiniz.
(Hızlı/Normal/Yavaş)

DJ modu
DJ listesi

[Menü 4-6-1]

• Ses efekti: Müzik çalmaya kısa ses efektleri
ekleyebilirsiniz. İlgili numara tuşuna bastığınızda,
1 ~ 9 arasında kayıtlı ses efekti çalınır.
• Manuel BPM: Tam disk kaydırma ve ses efektini
göstermek için BPM’i (Dakikadaki Vuruş Sayısı)
ölçmeniz gerekmektedir. Müzik çalarken, süreye
dikkat ederek beş kez Tamam (O) tuşuna basın.
• Düzenle: Seçilen dosyadaki ses efektlerini
Taşımanızı/Silmenizi/Kaydetmenizi sağlar.
• Yardım: Her bir ses efektiyle ilgili bilgileri gösterir.

Ayarlar

[Menü 4-6-2]

• Varsayılan ses efekti
Varsayılan ses efektini ayarlayabilirsiniz.

• Yardım
Seçenek

Çalma sırasında aşağıdaki [Seçenekler] menüsü
kullanılabilir:

Geri

DJing menüsüyle ilgili bilgileri görebilirsiniz.
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U , D ve [Tamam] ile müzik
seçebilirsiniz. Müzik çalma
sırasında diğer ses efektlerini
miks yapabilir ve çalabilirsiniz.
Müzik dosyasını düzenlerken N
döndürme tuşunu hareket ettirerek
“scratch” (disk kaydırma) etkisi
elde edebilirsiniz.

[Menü 4-6]

• Kaydet: Ses efektiyle müzik kaydetmenizi sağlar.
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Ses kaydedici

[Menü 4-7]

Bir ses notu kaydedebilirsiniz.
Aşağıdaki [Seçenekler] menüleri kullanılabilir.

• Depolama
Telefon ya da Harici bellek seçebilirsiniz.

• Kayıt modu
Sınırsız kayıt sağlayan Genel modunu ya da 30
saniyeye kadar kayıt sağlayan MMS modunu
seçebilirsiniz.

Kaydet
1. Kayıt başladığında, ekranda ‘Kaydediyor’ mesajı ve
kalan kayıt süresi gösterilir.

MULTİMEDYA
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Albüm
Bellekte kayıtlı Sesleri görebilirsiniz. Ses dosyaları,
Melodim, Varsayılan Sesler, Ses kayıtları, İndirilen
MP3 ve Harici bellek klasörlerine kaydedilir. Sol
seçim tuşuna [Seçenekler] basarak aşağıdaki seçenek
menüsüne girebilirsiniz:
• Aç: Seçilen klasörü açtığınızda kayıtlı dosyaları
görebilirsiniz.
• Bilgi: Seçilen klasörün bilgilerini görebilirsiniz.

Y

B
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b

M

M
m

1

2

3

2. Kaydı duraklatmak ya da devam ettirmek isterseniz,
sol seçim tuşuna ya da Tamam tuşuna basın.

4

3. Kaydı sonlandırmak isterseniz, sağ seçim tuşuna
basın.

S

•

MESAJLAR
Yeni mesaj

[Menü 5-1]

Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS
(Multimedya Mesaj Servisi), sesli mesaj ile
beraber şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler
bulunmaktadır.

Metin

[Menü 5-1-1]

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek, metin
mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.
1. Sol seçim tuşuna < [Tamam] basarak Yeni mesaj
menüsüne girin.
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Metin’i seçin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini
kullanın.
4. Aşağıdakileri eklemek için [Seçenekler] düğmesine
basın.

Seçenekler
1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha fazla alıcı eklemek için D tuşuna basın.

4. < [Seçenek] ve rakamları girdikten sonra gönder
seçeneğine basın. Tüm mesajlar, gönderimleri
sırasında bir hata bile meydana gelse otomatik
olarak giden kutusu klasörüne kaydedilir.
• Ekle
- Sembol: Özel karakterler ekleyebilirsiniz.
- Görüntüler: Varsayılan grafikleri ya da
Resimlerim’deki, kısa mesajlar için uygun grafikleri
ekleyebilirsiniz.
- Melodiler: Kısa mesajlar için uygun sesleri
ekleyebilirsiniz.
- Varsayılan görüntü: Kayıtlı Animasyonları
girebilirsiniz.
- Varsayılan ses: Kayıtlı sesleri ekleyebilirsiniz.
- Metin Şablonları: Telefonda zaten ayarlanmış
olan Metin şablonlarını kullanabilirsiniz.
- Rehber: Adres defterine telefon numaraları ya da
e-posta adresleri ekleyebilirsiniz.
- Kartvizitim: Mesaja Kartvizitinizi ekleyebilirsiniz.
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• Gönder: Metin mesajlarını gönderir.

3. Telefon defterindeki telefon numaralarını
ekleyebilirsiniz.
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• Taslaklara Kaydet: Mesajları Giden kutusuna
kaydeder.
• T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin. ‘T9 kapalı’
seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
• Metni sil: SMS yazarken metni silebilirsiniz.
• Çık: Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız, mesaj
yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne
dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

! Dikkat
EMS sürüm 5’i destekleyen telefon, renkli resimleri,
sesler, metin stilleri, vs. gönderebilir. Karşı tarafın
telefonu bu tür seçenekleri desteklemiyorsa
gönderdiğiniz resimler, sesler ya da metin stilleri
düzgün biçimde alınamayabilir.

Multimedya

[Menü 5-1-2]

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajları
yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.
MESAJLAR
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1. Sol seçim tuşuna < [Tamam] basarak Yeni mesaj
menüsüne girin.
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Multimedya’yı
seçin.

3. Yeni bir mesaj oluşturabilir veya telefonunuzda
önceden hazırlanmış multimedya mesaj
şablonlarından birini seçebilirsiniz.
Bir MMS mesajına eklenebilecek maksimum dosya
boyutu, 300 kb’dir.

Seçenekler
• Gönder: Birden fazla alıcıya multimedya mesaj
gönderebilir, mesajın önceliğini belirleyebilir ve daha
sonra gönderilmesini seçebilirsiniz.

•

•

•

•

•

• Ekle: Sembol/Görüntü/Video/Ses/Yeni slayt/
Metin şablonu/Rehber/Kartvizit ve Diğerleri’ni
ekleyebilirsiniz.

! Dikkat
Tüm mesajlar, gönderimleri sırasında bir hata
bile meydana gelse otomatik olarak giden kutusu
klasörüne kaydedilir.

E

• Önizle: Yazdığınız multimedya mesajlarını
göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

E
a

• Kaydet: Seçtiğiniz multimedya mesajı kaydeder.

Ö

1

• Konuyu düzenle: Her mesajın konusunu
düzenleyebilirsiniz.
• Slayt Süresi: Multimedya mesajın slaydının
süresini ayarlayabilirsiniz.
• T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin. ‘T9 kapalı’
seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.

2. E-posta mesajını yazdıktan sonra sol seçim tuşuna
< [Seçenekler] basın. Aşağıdaki seçenek menülerine
ulaşabilirsiniz.
• Gönder: Telefon numarasını girin ya da numarayı
adres defterinden seçin.
• Ekle: Sembol/Metin şablonu/Rehber/|mza

• Yeni T9 sözcük: T9 sözlüğüne yeni sözcük
ekleyebilirsiniz

• Ekler: Görüntü/Video/Ses/Yeni fotoğraf/Yeni video/
Yeni ses/Diğerleri ek dosyalarını ekleyebilirsiniz.

• Çık: Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

• Önizleme: Yazdığınız E-postayı önizleyebilirsiniz.

! Dikkat

• Taslaklara Kaydet: Mesajı Taslaklar’a kaydetmek için
bunu seçin.

Örneğin 200K’lık bir resimli multimedya mesajı
yazmak istediğinizde, yükleme süresi en az 10 saniye
sürecektir. Bu durumda yükleme süresince diğer tuşlar
aktif olmayacaktır. Ancak 10 saniye sonra multimedya
mesajınızı yazabilirsiniz.

E-Posta

[Menü 5-1-3]

Önce E-posta bölümüne bakın.
1. E-postanın konusunu yazın ve Tamam’a basın.

• T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin. ‘T9 kapalı’
seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
• T9 Sözcük Ekle: T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemenizi
sağlar.
• Metni sil: Tüm yazılı mesajları kaldırabilirsiniz.
• Çık: Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız, mesaj
yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne
dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.
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E-posta göndermek/almak için e-posta hesabını
ayarlamanız gerekmektedir.

• Konuyu düzenle: Konuyu düzenleyebilirsiniz.
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Gelen kutusu

[Menü 5-2]

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır. Alınan
mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.

• Bilgi: Alınan mesajlarla ilgili, Gönderenin adresi,
Konu (yalnızca Multimedya mesaj), Mesaj tarihi
ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutu gibi bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.

Gelen kutusundaki mesajları simgelerine göre ayırt
edebilirsiniz. Telefon ‘SIM mesajı için yer yok’ uyarısı
verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM mesajlarını
silmeniz gerekir. Telefonda ‘Mesaj için yer yok’ uyarısı
görüntülenirse, mesajları, ortamı ve uygulamaları
silerek mesajın saklanacağı boş alanı yaratabilirsiniz.

• Okunanların hepsini: Okunan tüm mesajları
silebilirsiniz.

• SIM mesajı

• Tümünü Sil: Klasördeki tüm mesajları siler.

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan
mesaja karşılık gelir. Bu mesajı telefona
taşıyabilirsiniz.
Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın karşıdan
yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir.
Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip < tuşuna
basın.
MESAJLAR
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• Göndereni ara: Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.

• Toplu silme: Kaldırmak istediğiniz mesajları
işaretledikten sonra seçilen mesajları silebilirsiniz.

E-posta kutusu

[Menü 5-3]

Bu menüye girdiğinizde, yeni e-posta mesajları almak
için uzak posta kutunuza bağlanabilir ya da e-posta
sunucusunda oturum açmadan daha önce almış
olduğunuz e-posta mesajlarına bakabilirsiniz.

• Sil: Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Kaydedilmiş e-postaları, taslakları, giden kutusunu
ve gönderilmiş e-postaları kontrol edebilirsiniz. Gelen
kutusuna 20 taneye kadar e-posta saklayabilirsiniz.

• Cevapla: Mesajı gönderen kişiye yanıt yazabilirsiniz.

! Dikkat

• Göster: Gönderilen mesajları görebilirsiniz.

• İlet: Seçili mesajı üçüncü bir kişiye aktarabilirsiniz.

E-posta özelliği ağ tabanlıdır. Ağın desteklememesi
durumunda kullanıcı bu özelliği kullanamayacaktır.
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Taslaklar

[Menü 5-4]

Bu menüyü kullanarak, en çok kullandığınız beş
multimedya mesajı taslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bu
menü önceden ayarlanmış multimedya mesaj listesini
göstermektedir.
• Göster: Multimedya mesajları görebilirsiniz.
• Düzenle: Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
• Sil: Seçtiğiniz mesajı siler.
• Bilgi: Mesajla ilgili bilgileri gösterir.
• Toplu sil: Kaldırmak istediğiniz mesajları seçtikten
sonra Tamam’a basın; seçilen mesajları silebilirsiniz.

• Gönder: Mesajı gönderebilirsiniz.
• Düzenle: Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
• Bilgi: Her mesajdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.
• Toplu sil: Seçtiğinizde, seçili olan mesajlar silinir.
• Tümünü Sil: Giden kutusundaki tüm mesajları
silebilirsiniz.

Gönderilen

[Menü 5-6]

Bu menü zaten gönderilmiş mesajları görmenizi sağlar.
Mesajın zamanına ve içeriğine bakmanızı sağlar.

• Görüntüle: Mesajı görüntüleyebilirsiniz.

• Tümünü Sil: Klasördeki tüm mesajları siler.

• Sil: Mesajı silebilirsiniz.

Giden kutusu

• İlet: Mesajı gönderebilirsiniz. Mesajı gönderdikten
sonra gönderilenler menüsüne taşınacaktır.

[Menü 5-5]

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen
mesajları görüntülemenizi sağlar.

• Göster: Mesajı görebilirsiniz.
• Sil: Mesajı silebilirsiniz.

• Çoklu silme: Giden kutusundaki seçili mesajları
silebilirsiniz.
• Tümünü sil: Giden kutusundaki tüm mesajları
silebilirsiniz.
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Mesaj, başarıyla gönderildikten sonra, gönderilmiş
öğeler menüsüne taşınır.

• Bilgi: Her mesajın bilgisini kontrol edebilirsiniz.
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Telesekreter

[Menü 5-7]

Bu menü seçildiğinde, sesli postaları dinlemek için sol
seçim tuşuna < [Tamam] basın. Bekleme modunda
sesli postaları dinlemek 1 için tuşuna da basılı
tutabilirsiniz.

! Dikkat
Bir sesli posta aldığınızda telefon bir simge gösteriri
ve alarm çalar. Telefonu doğru biçimde yapılandırmak
için servisle ilgili diğer bilgileri şebeke operatöründen
alabilirsiniz.

Bilgi mesajı

[Menü 5-8]

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

MESAJLAR
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Bilgi servis mesajları, şebeke tarafından GSM’e teslim
edilen kısa mesajlardır. Hava raporları, trafik haberleri,
taksiler, eczaneler ve hisse senedi fiyatları gibi genel
bilgiler sağlarlar. Her birinde bir numara bulunur. Bu
sayede ilgili bilgi için numarayı girerek servis sağlayıcı
ile iletişim kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesajı
aldığınızda, bir mesaj aldığınızı gösteren bir pencere
açılır ya da mesaj doğrudan gösterilir.

Mesajı yeniden görmek için, bekleme modunda
değilken aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirin;

Oku

[Menü 5-8-1]

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için
Oku seçeneği işaretleyin; bunun ardından mesaj
ekranda görüntülenecektir. L , R veya <
[Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj
okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesaj alınana dek mesaj görüntülenecektir.

Konular
(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

[Menü 5-8-2]

• Listeye bak: Bilgi servis mesajı numaralarını
görebilirsiniz < [Seçenekler] tuşuna basarsanız,
eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve
silebilirsiniz.
• Etkin Liste: Etkin listedeki Bilgi servis mesajı
numaralarını seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi
numarasını etkinleştirirseniz, o numaradan
gönderilen mesajları alabilirsiniz.

Ş
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Şablonlar
Metin

[Menü 5-9]
[Menü 5-9-1]

Aşağıda belirtilen 6 metin şablonunu kullanabilirsiniz;

• Konuyu düzenle düzenle: Seçtiğiniz multimedya
mesajı değiştirmenizi sağlar.
• Slayt süresi: Multimedya mesajın slaydının süresini
ayarlayabilirsiniz.
• T9 dilleri: T9 giriş modu için istediğiniz dili seçin. ‘T9
kapalı’ seçerek de T9 giriş modunu kapatabilirsiniz.

• Lütfen beni ara
• Geciktim. Geliyorum.

• Çık: Sizi yeniden Mesaj menüsüne götürür.

• Şu an nerdesin?
• Yoldayım
• Cok acil. Lütfen ara.

Ayarlar

• Seni seviyorum

Metin Mesajı

Multimedya

• Kaydet: Oluşturduğunuz yeni multimedya şablonları
kaydetmenizi sağlar.

• Mesaj türleri: Metin, Ses, Faks, Protokol, X.400,
E-posta, ERMES
Mesaj türü genellikle Metin olarak ayarlanır.
Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu
işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza
başvurun.

• Ekle: Sembol, Görüntü, Video, Ses, Yeni fotoğraf,
Yeni video, Yeni ses, Yeni dia, Yeni şablon, Kayıt,
Kartvizit ya da diğerlerini ekleyebilirsiniz.

• Geçerlilik süresi: Şebeke servisi metin
mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre
saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

[Menü 5-9-2]

Yeni şablonu kaydettikten sonra, şu seçenekleri de
kullanabilirsiniz.

[Menü 5-0-1]
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• Önizle: Yazdığınız multimedya şablonları ön
izleyebilirsiniz.

[Menü 5-0]
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• İletim raporu: Evet seçeneğini işaretlerseniz,
mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini
denetleyebilirsiniz.

• Geçerlilik süresi: Şebeke servisi metin
mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre
saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

• Ödemeli cevaplama: Bir mesaj gönderildiğinde,
bu alıcıya yanıtlama ve yanıtlama masrafının size ait
telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.

• İletim raporu: Bu menüde Evet seçeneğini
işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip,
gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

• Mesaj Merkezi/Numarası: Metin mesajı
göndermek istiyorsanız, bu menü ile SMS merkezinin
adresini alabilirsiniz.

• Okundu raporu: Bu menü, mesaj alıcısından bir
okundu onayı raporu istemenizi sağlar.

• Taşıyıcı Ayarı: GSM, GPRS gibi taşıyıcıları
ayarlayabilirsiniz.

Multimedya mesajı

[Menü 5-0-2]

• Konu: Bu menü açık olduğunda, mutimedya mesaj
konusunu girebilirsiniz.
• Slayt Süresi: Mesaj yazarken her sayfanın
görüntülenme süresini gösterir.
MESAJLAR
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• Öncelik: Seçtiğiniz mesajın önceliğini
ayarlayabilirsiniz.

• Otomatik indir: Açık seçerseniz, multimedya
mesajları otomatik olarak alabilirsiniz. Kapalı
seçerseniz, yalnızca gelen kutusundaki bildirim
mesajlarını alırsınız ve daha sonra bu bildirimi kontrol
edebilirsiniz.Yalnızca Ana şebeke seçerseniz, Ana
şebekeye bağlıyken multimedya mesajlar alabilirsiniz.
• Şebeke profili: Multimedya mesaj sunucusu
seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj
sunucusunun URL’sini ayarlayabilirsiniz.
• İzin verilen mesaj türü
Kişisel: Kişisel mesajlar.
Reklam: Ticari mesaj.
Bilgi: Gerekli bilgiler.

E

B
y

•

E-Posta

[Menü 5-0-3]

Bu menü, e-posta hesaplarını düzenlemenizi, silmenizi
ya da eklemenizi sağlar.

• E-posta hesabı
Yeni seçerek e-posta hesapları ayarlayabilirsiniz.
[Seçenekler] ile aşağıdaki değerleri ayarlayabilirsiniz.
– Göster: Seçilen hesapla ilgili bilgileri
görebilirsiniz.
– Varsayılan yap: Bir e-posta hesabını varsayılan
olarak ayarlayabilirsiniz.
– Düzenle
Hesap adı.
E-posta adresi: Servis sağlayıcınız tarafından
size verilen e-posta adresini girin.
Adım: Bir kullanıcı adı girin.

Gelen posta sunucusu: E-postalarınızı alan
bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası
numarasını girin.

Şifre: E-posta parolanızı girin.
Giden posta sunucusu: E-postalarınızı gönderen
bilgisayarın SMTP adresini ve Bağlantı noktası
numarasını girin.
Maksimum alım boyutu: Alınabilecek dosya
boyutunu ayarlar (100KB/200KB/300KB).
Sunucuya kaydet: Dosyayı sunucuya kaydetmek
için Açık’ı seçin.
|mza ekle: E-posta mesajlarınıza imza eklemek
için Açık’ı seçin.
– Gelişmiş ayarlar
E-posta cevap adresi: Yanıt e-posta adresini
ayarlayabilirsiniz.
Gelen port numarası: E-postalarınızı alan
bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası
numarasını girin.
Giden port numarası: Bilgisayarınızın
e-postalarınızı gönderen SMTP adresini girin.
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Protokol türü: Protokol türünüzü seçin.
(POP3/IMAP4)

Kullanıcı adı: E-posta kimliğinizi girebilirsiniz.
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Giden posta kimlik doğrulaması:
E-posta gönderirken kimlik doğrulama yapılıp
yapılmayacağını belirleyebilirsiniz.
Giden sunucu kimliği: E-posta ID’nizi girin.
Giden sunucusu Şifresi: E-posta parolanızı girin.
– Yeni hesap: Yeni bir hesap ayarlayabilirsiniz.
– Sil: Listedeki seçilen hesabı siler.
– Tümünü sil: Tüm seçilen hesapları listeden
kaldırın.
• Şebeke profili
Profil, |nternet’e bağlanmak için kullanılan şebeke
bilgileridir. Bazı operatörlerde, telefon hafızasında
kayıtlı varsayılan profiller bulunmaktadır.

• İmza
|mzanızı oluşturabilirsiniz.

Telesekreter numarası
MESAJLAR
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Push mesajları

[Menü 5-0-5]

Mesajı alıp almayacağınızı belirleyecek seçeneği
ayarlayabilirsiniz.

Bilgi mesajı

[Menü 5-0-6]

• Al
Evet: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi
mesajlarını alacaktır.
Hayır: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan
sonra Bilgi servisi mesajlarını almayacaktır.

[Menü 5-0-4]

M
k
g
v
d

•
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• Uyarı
Evet: Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda,
telefonunuz uyarı sesi verecektir.
Hayır: Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz
uyarı sesi vermeyecektir.

• Dil

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından
destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli
mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir.
Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen
şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntıları
hakkında bağlantı kurun.

V

İstediğiniz dili [Aç/Kapa] tuşuna basarak
seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı
seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.

•

ÖĞELERIM
Videolar

[Menü 6-1]

Multimedya hafızasındaki MedyalarımıVideolar
klasöründe bulunan 3GP, 3G2 dosyalarının listesini
gösterir. Yalnızca MPEG4 ve h.263 video codec’leri
ve AMR ses codec’i ile kodlanmış .3gp dosyaları
desteklenir.
• Çal: Video dosyasını Tamam tuşuna basarak
ya da Seçenek menülerinden Oynat’ı seçerek
oynatabilirsiniz.

• Harici belleğe taşı: Seçilen dosyayı, Multimedya
hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre taşır.

! Uyarı
Bir dosyayı taşırken harici hafızayı çıkartırsanız,
telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.

• Yeni ad ver: Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin.
Azami karakter uzunluğu 200’dür. Dosyanın
uzantısını değiştiremezsiniz.

• Şu yolla gönder: Seçilen dosyayı Multimedya, Eposta ya da Bluetooth ile başka bir cihaza gönderin.

! Uyarı

! Dikkat

• Sil: Bir dosyayı siler.

Bir dosyayı kopyalarken harici hafızayı çıkartırsanız,
telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.

• Harici belleğe kopyala: Seçilen dosyayı,
Multimedya hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre
kopyalar.
Bir dosyayı kopyalarken harici hafızayı çıkartırsanız,
telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.

• Tümünü sil: Listedeki tüm dosyaları siler.
• Bilgi: Dosya bilgisini gösterir.

Görüntüler

[Menü 6-2]

Multimedya hafızasındaki Medyalarım Fotoğraflar
klasöründe bulunan JPG dosyalarının listesini gösterir.
• Göster: JPG dosyasını Tamam tuşuna basarak
ya da Seçenek menülerinden Göster’i seçerek
oynatabilirsiniz.
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! Uyarı

Bu karakterleri kullanamazsınız, \ / : * ? “ < > |
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• Duvar kağıdı yap: Bir resmi duvar kağıdı olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Şu yolla gönder: Seçilen dosyayı Bluetooth,
E-posta ya da Multimedya ile başka bir cihaza
gönderin.

! Dikkat
• Duvar kağıdını ayarlamak için, Animasyonlu GIF
dosyasının 200 KB’tan diğerlerinin ise 500 KB’tan
küçük olması gerekir.
• Dosya boyutu belirtilen 500KB (Animasyonlu GIF
dosyası) ve 200KB (diğerleri) değerlerinden büyükse
“Desteklenmez” mesajı gösterilir.

• Bluetooth ile baskı: Kamera modunda çektiğiniz
ve WAP ile indirdiğiniz bir çok fotoğraf, Bluetooth
üzerinden bir yazıcıya aktarılabilir.

! Dikkat
ÖĞELERIM
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Temel Yazdırma Profilini destekleyen yazıcılarda
kullanılabilir. Object Push profilini destekleyen
yazıcılar için “Bluetooth ile Gönder” menüsü ile
yazdırabilirsiniz.

• Slayt gösterisi: Slayt Gösterisi modu, görüntüleri
slayt gösterisi biçiminde görüntüler.

• Harici belleğe kopyala: Seçilen dosyayı,
Multimedya hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre
kopyalar.

•

•

• Harici belleğe taşı: Seçilen dosyayı, Multimedya
hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre taşır.
• Yeni ad ver: Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin.
En fazla karakter sayısı 200’dür. Dosyanın uzantısını
da değiştiremezsiniz.
• Sil: Bir dosyayı siler.
• Tümünü sil: Listedeki tüm dosyaları siler.

•

• Bilgi: Dosya bilgisini gösterir.
• Liste/tablo’ya göre gönder göster: Görüntü
modunun biçimini (Klasör/Liste) değiştirebilirsiniz.

•

Sesler

•

[Menü 6-3]

Multimedya hafızasındaki My media\Music klasöründe
bulunan MP3, MP4, AAC, M4A dosyalarının listesini
gösterir.
• Çal: Ses dosyasını Tamam tuşuna basarak
ya da Seçenek menülerinden Oynat’ı seçerek
oynatabilirsiniz.

•

•

•

.

• Zil tonu yap: O sırada seçilen ses, zil sesi yapılabilir.
• Şu yolla gönder: Seçilen dosyayı MMS, E-posta ya
da Bluetooth ile başka bir cihaza gönderin.

! Dikkat
Bluetooth ile dosya göndermek için gönderilecek
dosyanın hafıza kartında değil, telefon hafızasında
bulunuyor olması gerekmektedir. Harici hafızadan
dosya göndermek için, lütfen önce bunu dahili telefon
hafızasına kopyalayın.

• Harici belleğe kopyala: Seçilen dosyayı,
Multimedya hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre
kopyalar.
• Harici belleğe taşı: Seçilen dosyayı, Multimedya
hafızası/Harici hafızayla aynı klasöre taşır.
• Yeni ad ver: Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin.
En fazla karakter sayısı 200’dür. Dosyanın uzantısını
da değiştiremezsiniz.
• Tümünü Sil: Bir dosyayı siler.
• Bilgi: Listedeki tüm dosyaları siler.

[Menü 6-4]

Diğer öğeler seçeneğindeki dosya listesini Multimedia
belleğinde göster.

! Dikkat
Görüntüle/Oynat dışında “Resimler/Sesler”
seçeneğinin alt menüleri gibi benzer işlevleri
kullanabilirsiniz.

! Dikkat
Bluetooth ile telefonunuzu bir PC’ye bağladığınızda,
Müzik, Video,Diğerleri ve Metin klasörlerine dosya
yazabilir ve buradaki dosyaları alabilir; Fotoğraf,
Sesler ve Görüntüler klasörlerinden yalnızca dosya
alabilirsiniz. PC’den bu klasörlere dosya kopyalamak
mümkün değildir. Tüm desteklenen dosya türlerini
PC’den telefonun Diğerleri klasörüne kopyalayabilir,
bu dosyaları görüntüleyebilir ve çalabilirsiniz. Bir
USB kablo ile PC’nize bağlandığınızda, yalnızca dahili
telefon hafızasındaki Fotoğraf, Müzik, Diğerleri, ve
Video klasörlerini görebilirsiniz. Hafıza kartında ise tüm
klasörleri görebilirsiniz.
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• Sil: Bir dosyayı siler.

Diğerleri
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Oyun ve uygulama

[Menü 6-5]

Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java uygulamalarını
yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları çalıştırabilir ya
da silebilir veya bağlantı seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Harici bellek

[Menü 6-6]

Bu menü, hafıza kartında bulunan Videolar,
Fotoğraflar, Müzik, Görüntüler, Sesler ve Diğerleri’ni
görüntülemenizi sağlar. Eğer harici hafıza yoksa,
“Lütfen harici hafızayı takın” mesajı açılır.

! Dikkat
Telefonun SIM kartı olmadığında çıkartılabilir disk
kullanılamaz.

ÖĞELERIM
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Yeni Fantastik LG
KE600’de veri depolama işlevi bulunmaktadır.USB
kablosunu bağlarsanız, telefonu bir Taşınabilir Disk
olarak kullanabilirsiniz.
Yalnızca USB kablosunu bağlayarak PC ile telefon
arasında hızlı erişim sağlayarak MP3 dosyaları,
fotoğraflar, video, metin dosyaları vs. indirebilirsiniz.

Dikkat
• Dosyaları indirirken kabloyu lütfen çıkartmayın.
Dosyaları indirdikten sonra PC ‘de “Windows
Donanımı güvenli kaldır”ı seçin ve ardından kabloyu
çıkartın.
• Bir dosyayı çıkartılabilir diske kopyalarken, Ana
LCD’de “aktarılıyor” mesajı görebilirsiniz. Bu mesaj
VERİ DEPOLAMA’nın çalıştığını gösterir. “aktarma”
sırasında, kabloyu çıkartmayın. “aktarma” sırasında
kabloyu çıkartırsanız, veri aktarımı kesilir.
• VERİ DEPOLAMA sırasında bir çağrı gelirse, çağrı ve
mesaj kullanılamaz.
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PROFILLER
Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan
grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve kişisell
eştirebilirsiniz.
Altı önceden ayarlanmış profil bulunmaktadır: Genel,
Sessiz, Titreşim, Yüksek, Kulaklık ve Çevrimdışı.
Her profil, kişiselleştirilebilir (Titreşim ve sessiz
dışında). Sol seçim tuşuna [Menü] basın ve yukarı/aşağı
gezinme tuşlarını kullanarak Profiller’i seçin.

Etkinleştir

[Menü 7-X-1]

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleştirmek istediğiniz profile
ilerleyin ve sol seçim tuşuna < [Seç] ya da Tamam
tuşuna basın.
3. Ardından Etkinleştir’i seçin.

Kişiselleştir

[Menü 7-X-2]

Profil listesinde Genel yada Yüksek profile ilerleyin. Sol
seçim tuşuna < ya da Tamam tuşuna bastıktan sonra
Kişiselleştir’i seçin. Profil ayarı seçeneği açılır.
• Çağrı uyarı türü: Seçeneği gerektiği gibi ayarlayın.
• Zil Tonu: Gelen aramalar için uyarı türünü belirleyin.
• Zil ses seviyesi: Zil sesinin yüksekliğini ayarlayın.
• Mesaj Uyarı türü: Mesajlar için uyarı türünü
belirleyin.
• Mesaj tonu: Mesajlar için uyarı sesini belirleyin.
• Tuş sesi: İstediğiniz tuş sesini seçin.
• Tuş ses seviyesi: Tuş ses seviyesini belirleyin.
• Kayar kapak sesi: Kayar kapak tonunu, ortama
uygun biçimde ayarlamanızı sağlar.
• Ses efekti seviyesi: Efekt sesinin seviyesini
belirleyin.
PROFILLER |

• Aç/kapa ses sev.: Telefonun açılış kapanış ses
seviyesini belirleyin
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• Otomatik Yanıtla: Bu işlev, yalnızca telefonunuz
bir handsfree (eller serbest) kitine bağlı olduğunda
etkinleştirilir.
– Kapalı: Telefon, otomatik olarak yanıt vermez.

A

1

2

– 5 sn sonra: 5 saniye sonra telefon otomatik olarak
yanıt verir.
– 10 sn sonra: 10 saniye sonra telefon otomatik
olarak yanıt verir.

! Dikkat
Tüm profillere yeni ad verilemez.

PROFILLER
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3

REHBER
Ara

[Menü 8-1]

1. Sol seçim tuşuna < [Tamam] basarak Ara seçin.
2. Bulmak istediğiniz adı girin.

! Dikkat
Adın ilk harfini girerek hızlı aramayı kullanabilirsiniz.

3. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da
sesli etiket eklemek isterseniz < [Seçenekler]
tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
• Göster: Seçtiğiniz ad ya da numara hakkında
bilgileri görebilirsiniz.
• Düzenle: Gezinme tuşunu kullanarak adı ve
numarayı düzenleyebilirsiniz.
• Bluetooth ile Gönder: Telefon rehberi
bilgilerinizi, Bluetooth üzerinden, bu teknoloji ile
uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

• Sil: Girişi silebilirsiniz.

Yeni ekle

[Menü 8-2]

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş
ekleyebilirsiniz.Telefon belleği kapasitesi 1000
giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel servis
sağlayıcıya bağlıdır. Karakter sayısı SIM kartına bağlı
bir özelliktir.

! Dikkat
Saklanabilecek isim ve numara uzunluğu SIM kart
türüne bağlıdır.

1. Sol seçim tuşu < [OK] basarak Girdi ekle.
2. Girişi saklamak istediğiniz belleği seçin:
SIM veya Telefon.

! Dikkat
Varsayılan belleğe bağlı olarak [Menü 8-7-1], SIM ya
da Telefon seçerseniz, telefon, girişin kaydedilmesini
istemez.
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• Yeni mesaj: Numarayı bulduktan sonra,
seçili numaraya kısa/multimedya mesaj
gönderebilirsiniz.

• Telefona/SIM’e kopyala: Kaydı SIM’den
telefona ya da telefondan SIM’e taşıyabilirsiniz.
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• Üyeyi çıkart: Ancak ad ve telefon numarası telefon
defterinde kalır.

a. Bir ad girin.
b. D tuşuna basın. Ardından bir numara
girebilirsiniz.

• Yeni ad ver: Grup adını değiştirebilirsiniz.

c. L , R basarak kayıt için bir grup
belirleyebilirsiniz.

• Tümünü kaldır: Üyeyi Grup üyesi listesinden
çıkarabilirsiniz.

d. Sol seçim tuşuna < [Seçenek] basarak, kayıt için
bir zil sesi ve fotoğraf belirleyebilirsiniz.

Hızlı arama

Arayan gruplar

[Menü 8-3]

Her grup en fazla 20 üyeden oluşabilir.
Listeleyebileceğiniz 6 adet grup bulunur.
• Üye listesi: Seçmiş olduğunuz grup üyelerini
görüntüler.
• Grup zil sesi: Grup üyelerinden gelen aramalar için
bir zil sesi belirleyebilmenizi sağlar.
• Grup simgesi: Gruba bağlı olan simgeyi
seçebilmenizi sağlar.
• Üye ekle: Gruba üyeler ekleyebilirsiniz.
REHBER
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[Menü 8-4]

2 ile 9 arasındaki tuşlara İsim listesi
girişi atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa basarak
arayabilirsiniz.
1. Bekleme modundayken > [Rehber] tuşuna basarak,
önce telefon defterini açın.
2. Hızlı ara seçeneğine ilerleyip, ardından < [OK]
tuşuna basın.
3. Hızlı arama eklemek isterseniz, sol seçim tuşuna <
[Ekle] basarak <boş> seçin. Ardından telefon defteri
içinde adı arayabilirsiniz.
4. Bir numarayı hızlı arama olarak atadıktan sonra,
kaydı değiştirebilir ve silebilirsiniz. Bu numaraya
arama yapabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

K

(

S
e

K

B
k

Y
[

B
i

•

•

•

Kendi numaram

[Menü 8-5]

(SIM karta bağlıdır)

SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol
edebilirsiniz.

Kartvizitim

[Menü 8-6]

Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi
kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.
Yeni bir kartvizit oluşturmak için sol seçim tuşuna <
[Ekle] basın ve alanlara bilgi girin.
Bir kartviziti düzenlemek, silmek ya da göndermek
isterseniz sol seçim tuşuna < [seçenek] basın.
• Düzenle: Gezinme tuşuna basarak adı, numaraları
ve e-postayı düzenleyebilirsiniz.
• Sil: Kartviziti silebilirsiniz.
• Böyle gönder: Kartviziti SMS, MMS ya da
Bluetooth ile gönderebilirsiniz.

Ayarlar

[Menü 8-7]

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşuna > [Rehber]
basın.
2. Ayarlar’a ilerleyin ve sol seçim tuşuna < [Tamam]
basın.

• Varsayılan bellek
İlerleyerek Varsayılan bellek’i seçili duruma getirin ve
sol seçim tuşuna < [Tamam] basın.
- Her zaman sor seçerseniz, telefon nereye
kaydetmek istediğinizi soracaktır.
- Eğer SIM ya da Telefon, seçerseniz, telefon kaydı
SIM’e ya da telefona kaydedecektir.

• Seçenekleri
İlerleyerek Seçenekleri göster’i seçili duruma getirin
ve sol seçim tuşuna basın [Seç].
- Yalnızca ad: Telefon defteri listesini yalnızca adları
görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
REHBER |

- Fotoğraflı: Telefon defteri listesini karakter bilgisi
ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
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• Tümünü Kopyala/Tümünü taşı
Kayıtları SIM kart hafızasından Telefon hafızasına ya
da tam ters yönde kopyalayabilirsiniz.
1. Bekleme modundayken > [Rehber] tuşuna
basarak, önce Telefon defterini açın.
2. Hepsini Kopyala/Tümünü taşı seçeneğinin üzerine
gelin ve bu menüye girmek içi < [Tamam] tuşuna
basın.
- SIM’den telefona: Girişi SIM Karttan Telefon
belleğine kopyalayabilirsiniz.
- Telefondan SIM’e: Girişi Telefon belleğinden SIM
Karta kopyalayabilirsiniz.

• Rehberi temizle

REHBER
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SIM kart, Telefon belleği girişlerinin tümünü
silebilirsiniz. Sesli etiketler dışında, bu işlevin
kullanılabilmesi için Güvenlik kodu gerekir.
1. Bekleme modunda sağ seçim tuşuna > [Rehber]
basın ve Ayarlar, Rehberi sil’i seçin ve < [Tamam]
düğmesine basın.

2. Ardından silinecek belleği seçin.
3. Güvenlik kodunuzu girin ve sol seçim tuşuna
< [Tamam] ya da sağ seçim tuşuna > [Geri]
basın.

• Serv. arama no.
Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli
servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın
(SIM kart tarafından destekleniyorsa).
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Tarih / Saat

[Menü 9-1]

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Tarih Ayarla

[Menü 9-1-1]

Günün tarihini girebilirsiniz.

Tarih formatı

[Menü 9-1-3]

Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı

[Menü 9-1-4]

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek
ayarlayabilirsiniz.

Otomatik güncelle

[Menü 9-1-5]

Duvar kağıdı

[Menü 9-3]
[Menü 9-3-1]

Bekleme modunda gösterilecek arka plan resmini
seçebilirsiniz.

• Varsayılan
L ya da R tuşlarına basarak bir resmi ya da
animasyonu duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.

! Dikkat
Duvar kağıdı olarak ayarlanması için Animasyonlu GIF
dosyasının 200 KB’den, diğer dosyaların ise
500 KB’den küçük olması gerekmektedir.
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Açık’ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik
olarak günceller.

[Menü 9-2]

Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç
tasarrufunda bulunabilirsiniz.

Ekran
[Menü 9-1-2]

Tarih biçimini YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY,
AA/GG /YYYY. (G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

Saat Ayarla

Güç Tasarrufu
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Menü Stili

[Menü 9-3-2]

Telefonunuz 4 menü temalarından birini kullanmanıza
olanak tanır. Kaydırarak ve sol seçim tuşuna <
[Tamam] basarak menü rengini ayarlayın.

Bekleme modu mesajı

[Menü 9-3-3]

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda
görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

Arka plan ışığı süresi

[Menü 9-3-4]

Ekranın aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz

Parlaklık

[Menü 9-3-5]

LCD’nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz: 100%, 80%,
60%, 40%

Şebeke adı

[Menü 9-3-6]

Seçtiğiniz menüyü açmadan önce geçerli durumunu
önizleyebilirsiniz. Durum, ekranın altında gösterilir.
AYARLAR
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Ana ekran kısayolu

[Menü 9-3-7]

Açık seçilmesi 4 gezinme tuşunun ve Menü tuşunun
işlevlerinin, bekleme penceresinin ortasında resimler
olarak görüntülenmesini sağlar (Profiller/Mesajlar/
Favoriler/Rehber).

Dil

[Menü 9-4]

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini
değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da
etkiler.

Bağlantı
Bluetooth

[Menü 9-5]
[Menü 9-5-1]

Bluetooth, birbirlerine yakın uyumlu cep telefonu,
çevre birimi ve bilgisayarların, herhangi bir kabloya
gereksinim duyulmadan doğrudan iletişim kurmalarını
sağlar. Bu telefon, dahili Bluetooth bağlantı özelliğine
sahiptir.

•

! Dikkat
• Bluetooth üzerinden LG PC Sync’i kullanırsanız,
yalnızca telefon defteri içindeki bilgileri alıp
verebilirsiniz.
• Başka bir Bluetooth cihazından veri alırken, telefon
sizden bir onay ister.Transferi onayladıktan sonra
dosya telefonunuza kopyalanır.
• Dosya, türüne bağlı olarak aşağıdaki klasörlerde
saklanır:
- Video (.3gp, mp4): Videolar klasörü
- Görüntü (.bmp, gif, jpg, png): Görüntüler klasörü
- Ses (.amr, wav, aac): Sesler klasörü
- MP3 (.mp3): Sesler/MP3 klasörü
- Diğer dosyalar (.txt, html): Diğerleri klasörü

• Bluetooth ayarla
Bluetooth işlevini etkinleştirebilir ya da iptal
edebilirsiniz.

• Eşleşmiş cihazlar
KE600’ünüzün eşleşmiş olduğu tüm cihazları
görüntüleyebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar girerseniz
seçeneklere ulaşabilirsiniz.
- Bağlan: Kulaklık ya da stereo kulaklık ile
eşleştirdikten sonra bu cihazları bağlamalısınız.
Ardından bu cihazları kullanabilirsiniz.
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- Yeni ekle: Yeni Bluetooth cihazları aramanızı ve
bunları telefonunuzun eşleşmiş cihazlar listesine
eklemenizi sağlar. Yeni ekle’yi seçtiğinizde,
telefonunuz aralık içindeki Bluetooth cihazlarını
aramaya başlayacaktır. Eşleşme yapmak istediğiniz
cihaz listede görüntülendiğinde sağ seçim tuşuna
[Durdur] basın. İstediğiniz cihaza ilerleyin ve sol
seçim tuşuna [Eşleştir] basın. Daha sonra parolayı
girmeniz istenecektir. Parola, kullanmak istediğiniz
herhangi bir kod (her iki cihazda da aynı parola
kullanılmalıdır) ya da eşleştirmek istediğiniz cihazın
üreticisi tarafından önceden belirlenmiş bir parola
olabilir. Önceden belirlenmiş bir parolasının olup
olmadığını belirlemek için lütfen eşleştirmeyi
başlattığınız cihazın Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.
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- Kısa ad ata: Eşleştirilmiş Bluetooth cihazının adını
ve telefonda nasıl gösterileceğini değiştirmenizi
sağlar.
- Yetkili kıl/ yetkisiz kıl: Her Bluetooth cihazı
arasında yetkili bağlantıyı ayarlamanızı sağlar.
Eğer telefonunuzla düzenli olarak Bluetooth
kulaklık kullanıyorsanız, bağlantıyı yetkili olarak
ayarladığınızda, kulaklığı her açtığınızda telefon ile
kulaklık bağlantısı otomatik olarak kurulur.
- Tüm servisler: Bluetooth cihazı tarafından
desteklenen tüm hizmetleri görmenizi sağlar.

• Ayarlar

O
s

- Telefonumun adı: Bluetooth cihazının adını
belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad LG KE600’dur.

•

Ş

• Desteklenen serviser
Telefonun desteklediği Bluetooth hizmetlerinin bir
listesini görüntüler.
- Kulaklık

- Sil: Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını silmenizi
sağlar.

- Handsfree kiti

- Tümünü Sil: Tüm eşleştirilmiş Bluetooth
cihazlarını silmenizi sağlar.

- Görüntü baskısı

- Dosya aktarımı
- Çevirmeli ağ
- Kartvizit transferi
- Diğer cihazları tarama
- Seri port cihazı

AYARLAR
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Ş

- Telefonumun görünürlüğü: Bu durum,
telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına görünür
olup olmayacağını gösterir.

•

Şebeke seçimi

[Menü 9-5-2]

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke
seçebilirsiniz.
Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.

• Otomatik
Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize
şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. Otomatik
modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa
dahi telefon “Otomatik” olarak ayarlanacaktır.

• Manuel
Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup,
size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz
şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle
dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon
seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke
seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon
şebeke ayarını Otomatik olacak şekilde sıfırlar.

• Tercih edil.
Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz;
telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan
önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır.
Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış,
bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

GPRS

[Menü 9-5-3]

Çeşitli durumlara bağlı olarak GPRS servisini
ayarlayabilirsiniz.

• Açılıken
Bu menüyü seçerseniz, telefonu açtığınızda otomatik
olarak GPRS şebekesine kaydolunur. Oluşturulmuş
bir WAP ya da PC çevirmeli ağ uygulamasını
başlatarak, telefon ve şebeke arasında bağlantı
sağlanabilir ve veri transferi yapılabilir. Uygulamayı
sona erdirdiğinizde, GPRS bağlantısı sona erer ancak
GPRS şebekesi kaydı devam eder.
AYARLAR |
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• Gerektiğinde
Bu menüyü seçerseniz, bir WAP servisine
bağlandığınızda GPRS bağlantısı kurulur, WAP
bağlantısını sona erdirdiğinizde kapanır.

Şebeke profili

[Menü 9-5-4]

Profil, İnternet’e bağlanmak için kullanılan şebeke
bilgileridir. Bazı operatörler için telefonda kayıtlı
varsayılan profiller bulunmaktadır. Varsayılan profilleri
silmek imkansızdır.

USB bağlantısı modu

[Menü 9-5-5]

Veri hizmeti ve Veri saklama modlarından birini
seçebilirsiniz. (Veri hizmeti/Veri depolama)
Telefon belleğini kullanmayı tamamladığınızda Çık’ı
tıklatın ve aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

! Dikkat
AYARLAR
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Kabloyu çıkartmadan önce Çık’ı tıklatmanız
gerekmektedir. Aksi takdirde, aktarılan verilerin
sağlam olduğu garanti edilemez.

1. Uyarı alanını tıklatın.
[Donanım Bağlantısını Kesin ya da Çıkartın]

•

2. USB Veri Depolama Cihazını seçin ve Durdur’u
tıklatın. Aşağıdaki mesaj görüntülenir: “‘USB Veri
Depolama Cihazı’ cihazı, artık güvenli biçimde
sistemden kaldırılabilir”

•

•

3. Ardından kabloyu çıkartın.

Çağrı

[Menü 9-6]

Ayarlar menüsündeyken [Seç] tuşuna basarak,
aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

Çağrı Yönlendirme

[Menü 9-6-1]

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks
aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya
yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis
sağlayıcınıza başvurun.

• Tüm sesli ara.
Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.

•

•

•

A

A
b

• Meşgulse
Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.

• Cevap yoksa
Yanıtlamadığınız sesli aramaları yönlendirir.

• Ulaşılamıyorsa
Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli
aramaları yönlendirir.

• Tüm veri çağrıları
Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz
olarak yönlendirir.

• Tüm fax çağrıları
Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak
yönlendirir.

• Tümü iptal
Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

Alt menüler

İlgili servisi etkinleştirir.
Telesekreter merkezi
Mesaj merkezine aktarır. Bu işlev Tüm veri aramaları
ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.
Diğer numaraya
Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.
Favori numaraya
En son yönlendirilen 5 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

- İptal
İlgili servisi devre dışı bırakır.

- Durum Kontr.
İlgili servisin durumunu görüntüler.

Cevap modu

[Menü 9-6-2]

• Kapak açılırken
Bu menüyü seçerseniz, slaydı açtığınızda gelen bir
çağrı alabilirsiniz.
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Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler
bulunur.

- Etkinleştir
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• Herhangi bir tuş
Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı E [Bitir] tuşu
dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

• Sadece gönder tuşu
Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca S
[Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Numaramı gönder
[Menü 9-6-3]
(şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)
• Şebekeye göre belirle
Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı
hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak
gönderebilirsiniz.

• Açık
Telefon numaranızı üçüncü şahıslara
gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda
görüntülenir.

• Kapalı
AYARLAR
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Telefon numaranız görüntülenmez.

Çağrı Bekletme
(şebekeye bağlıdır)

[Menü 9-6-4]

•

• Etkinleştir
Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen)
aramayı kabul edebilirsiniz.

• İptal
İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen)
aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

• Durumu göster
Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Dakika uyarıcı

[Menü 9-6-5]

D

T
t
g

•

G

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince
her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini
denetleyebilirsiniz.

P

Oto. tekrar ara

B

[Menü 9-6-6]

• Açık
Bu işlev etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız
olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden
aramayı dener.

B
k

1

• Kapalı

2. Aktif/Aktif değil ayarlama.

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz
yeniden aramayı denemez.

DTMF gönder

[Menü 9-6-7]

Telesekreterinizi ya da diğer otomasyonlu
telefon hizmetlerini kontrol etmek için tuş tonları
gönderebilirsiniz.

• Bilgi
DTMF sesi: Çift Tonlu Çoklu Frekans

Güvenlik
PIN kodu isteği

[Menü 9-7]
[Menü 9-7-1]

Bu menüde, telefon, açıldığında SIM kartınızın PIN
kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu işlev etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

4. 3 kezden fazla yanlış PIN kodu girerseniz, telefon
kilitlenir. PIN bloke olursa, PUK kodunu girmeniz
gerekir.
5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz.
PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz,
telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis
sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi

[Menü 9-7-2]

Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için,
güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefonu açtığınızda,
telefon kilidini Açıldığında’ya ayarladığınızda telefon
güvenlik kodu ister.
Telefon kilidini SIM değiştiğinde’ye ayarlarsanız,
telefon yalnızca SIM kartınızı değiştirdiğinizde güvenlik
kodunu ister.
AYARLAR |

1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN kodu isteği
seçeneğini işaretleyip, ardından < [OK].

3. Ayarı değiştirmek isterseniz, telefonu açtığınızda PIN
kodunu girmeniz gerekir.
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AYARLAR
Otomatik tuş kilidi süresi

[Menü 9-7-3]

Otomatik tuş Kilidi özelliği etkin olduğunda telefon
kilitlenir.

Çağrı Engelleme

[Menü 9-7-4]

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli
kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını
engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar.
Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

• Giden tüm aramalar
Tüm giden aramaları engelleme servisi.

• Uluslararası giden çağrılar
Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

• Dolaşımda uluslararası giden
Kendi ülkemdeki şebeke hariç tüm giden uluslararası
aramaları engelleme servisi.

• Gelen tüm aramalar
Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

• Dolaşımda gelen aramalar
Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme
servisi.

• Tümü iptal
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Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

• Şifre değiştir
Arama Engelleme Servisi şifresini değiştirebilirsiniz.

Alt menüler:
- Etkinleştir
Şebekeden arama sınırlandırma servisinin
etkinleştirilmesi isteğinde bulunulmasını sağlar.

- İptal
Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı bırakır.

- Durumu göster
AYARLAR
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Aramaların engellenip engellenmediğini denetler.

•
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Sabit aranan numara
(SIM karta bağlıdır)

[Menü 9-7-5]

Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz:
Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile
sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz
tarafından korunur.

1. Güvenlik kodu/PIN1/PIN2 kodlarını değiştirmek
isterseniz, orijinal kodunuzu girip < [Tamam] tuşuna
basın.

• Açık

2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip,
doğrulayın.

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile
sınırlandırabilirsiniz.

• Kapal
Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

• Numara listesi
Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini
görüntüleyebilirsiniz.

Kodları değiştir

[Menü 9-7-6]

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek
için kullanılan Personal Identification Number’ın (Kişisel
Kimlik Numarası) kısaltmasıdır.

Bellek durumu

[Menü 9-8]

Dahili ve Multimedya hafızasındaki boş alanı ve hafıza
kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarları geri yükle

[Menü 9-9]

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini
sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik
kodu gereklidir.

AYARLAR |
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AKSESUARLAR
Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler
arasından seçim yapabilirsiniz.
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Standart Batarya

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

CD/Veri kablosu

AKSESUARLAR

|
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Cihazlar arasında veri aktarmak
için telefonunuzu bilgisayara
bağlayabilirsiniz.

Kombo Hands free
kulaklıklı-mikrofon ve
müzik çalar kumandası
• Stereo kulaklık
• Kumanda: Cevapla ve
Kapat düğmesi, müzik çalar kumandası, ses kontrolü,
bekletme düğmesi ve mikrofon.

! Dikkat
• Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
• Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir,
ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimize
veya acentemize başvurun.
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TEKNIK VERILER
Genel
Ürün adı : KE600
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam ısısı
Maksimum : +55°C
Maksimum : -10°C

TEKNIK VERILER |
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide along the cutout
line. You can place a scale on the cutoff line and
cut as illustrated below.

Fold Quick Reference Guide along the perforated
line so that the cover faces upwards as
illustrated below.

• Be careful not to cut yourself when using
scissors.

Cover

Cutout-line

Part of the phone
8

1

9

7

2

KE600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

3
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1. Earpiece
2. Main LCD
3. Handsfree slot
4. Side keys
5. Alpha numeric keys
6. Side camera key

11 12

7. Navigation key
• In standby mode:
U Briefly: New text message
Hold down: List of Unread
messages
D Briefly: List of Contacts
L Briefly: List of Profiles
Hold down: Activate/
Deactivate Vibrate mode
R Briefly: List of Favourites
• In menu: scroll up & down

8. Soft keys
9. Send key
10. Clear key
11. End key
12. MP3 key

Radio
You can search radio stations and enjoy listening to the radio. Connect the FM
Radio headset into headset jack on the right side of the phone to activate this
menu.
Frequency
display
Preset channel
stations

Volume level
Option

Back

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently
selected radio station into.

2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by
pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key
[Options].
• Edit : You can adjust frequency and change the radio station in the
selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with
Left/Right navigation keys and number keys.
• Auto scan: If you select “Auto Scan Now?” On, automatically set the
radio channel. And When “Save this Station?” message will be popped
up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
• Reset all channels: You can delete all channels you saved.
• Listen via speaker: Select this to listen to the radio through the built-in
speaker. To turn off the speaker, select “Listen via headset” in the
[Options].

Music Composer
You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this
function, the tones that you composed before are played.

4

F/Fa

5 G/So

6

A/La

7

B/Ti

Use the Music composer feature to create your very own ring tone so you’ll
always recognise your phone ringing.

8 C/Do

9

D/Re

• Humming mode:

#

• Score mode:

Record New

Press the left soft key < [Record]. The humming mode
feature is up to 30 seconds.
Record

• Keyboard mode:
You can compose the melody with a keyboard tone by
pressing numeric keys.
Enter notes using the following keys:
O

Play/stop

U

Octave Up

D

Octave down

1

C/Do

3

E/Mi

2 D/Re

#

Back

Keyboard mode

You can compose the melody with entering the desired
notes.
Enter notes using the following keys:
O

Play/stop

U

Octave Up

D

Octave down

L

Cursor Left

R

Cursor Right

8 Note Down

Score mode

2 Note Up
4

Shorten Note

6

Lengthen Note 0 Rest

#

#

Piano
bossa noba

Options

�

Piano
bossa noba

Options

�

Back

DJing
DJing list
You can choose music with U , D and [OK]. You can mix
and play with other sound effect during the music playing.
When you edit the music file, you can get scratch effect.
with moving N wheel key.

• Manual BPM: To show the exact scratch effect and sound effect, you
need to measure BPM (Beat Per Minutes). Press five times OK (O) keys
in keeping time during playing music.
• Edit: Allows you to Move/Delete/Save sound effects of the selected file.

During playing, the following [Options] menus are available:

• Help: View the information about each sound effect.

• Save: Allows you to save the music with sound effect.
• Sound effect: You can add short sound effects to the
playing music. When you press the corresponding
number key,The sound effect stored in 1 ~ 9 will
be played.

Settings
Options

Back

• Default sound effect: You can set the default sound effect.
• Help: You can view information about DJing menu.

Back

