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Kullan\c\ K\lavuzu

KE820
Cep telefonunuzu kullanmaya baßlamadan önce
lütfen bu k\lavuzu dikkatle okuyun.
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KE820 Kullan\c\ K\lavuzu
-TÜRKÇEKULLANICIYI, TELEFON YAZILIMI VE SERV|S SA˝LAYICI FARKI
NEDEN|YLE BU KILAVUZDA BEL|RT|LENLE TELEFON ARASINDA
BAZI FARKLILIKLAR OLAB|LECE˝| KONUSUNDA UYARMAMIZ
GEREKMEKTED|R.
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Giriß
Giriß

En son dijital mobil iletißim teknolojisiyle çal\ßmak üzere tasarlanm\ß gelißmiß
ve kompakt KE820 mobil telefonu sat\n ald\©\n\z için tebrik ederiz.

Kullan\c\ k\lavuzunda, bu telefonun kullan\lmas\ ve çal\ßt\r\lmas\yla ilgili
önemli bilgiler bulunmaktad\r. En iyi performans\ elde etmek ve telefona
gelebilecek hasarlar\ ya da telefonun yanl\ß kullan\lmas\n\ önlemek için
burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullan\c\ k\lavuzunda
aç\kça onaylanmayan de©ißiklikler, cihaz\n garantisini geçersiz k\labilir.

7
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Güvenli©iniz |çin
Güvenli©iniz |çin

Lütfen bu basit kurallar\ okuyun. Kurallar\n çi©nenmesi tehlikeli ve yasa d\ß\
olabilir. Bu k\lavuzda daha ayr\nt\l\ bilgiler verilmektedir.

Uyar\
]

Cep Telefonlar\ hava taß\tlar\ ile seyahat ederken daima kapal\ tutulmal\d\r.

]

Araç kullan\rken telefonu elinizde tutmay\n.

]

Cep telefonunuzu benzin istasyonlar\, yak\t depolar\, kimyasal madde
üreten tesisler veya patlay\c\ madde kullan\lan yerlerde kullanmay\n.

]

Güvenli©iniz için YALNIZCA belirtilen OR|J|NAL batarya ve ßarj cihazlar\n\
kullan\n.

]

Íarj olurken telefonu \slak ellerinizle tutmay\n. Bu durum elektrik
çarpmalar\na neden olabilir veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.

]

Telefonu çocuklar\n erißemeyece©i güvenli bir yerde muhafaza edin.
Parçalara ayr\l\rsa, bo©ulma tehlikesi Olußturabilecek küçük parçalar içerir.

Dikkat

8

]

Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapat\n. Örne©in;
telefonunuzu hastanelerde kullanmay\n. Hassas t\bbi gereçlerin
etkilenmesine neden olabilirsiniz.

]

Acil durum ça©r\s\ her hücresel ßebekede yap\lamayabilir. Bu nedenle acil
durum ça©r\lar\nda yaln\zca telefona güvenmemelisiniz.
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Zarar görmemesi için yaln\zca OR|J|NAL aksesuarlar\ kullan\n.

]

Tüm radyo vericileri yak\ndaki elektronik cihazlarla etkileßim riski taß\r.
Düßük etkileßimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazlar\ etkileyebilir.

]

Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden ç\kar\lmal\d\r.

]

Telefon veya bataryay\ parçalara ay\rmay\n.

Güvenli©iniz |çin

]

9
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Güvenli ve etkili kullanma
kurallar\
Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

10

Bu basit kurallar\ okuyun. Kurallara karß\ gelmek tehlikeli veya yasad\ß\
olabilir. Daha detayl\ bilgi bu k\lavuzda verilmektedir.

Radyo frekans\ enerjisine maruz kalma
Radya dalgas\na maruz kalma ve Özel Emilim H\z\ (SAR – Specific
Absorption Rate) bilgileri
KE820 modeli mobil telefon, radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili güvenlik
gereksinimlerine uyumlu olacak ßekilde tasarlanm\ßt\r. Bu gereksinim, yaßa
ve sa©l\k durumuna ba©l\ olmaks\z\n tüm kißilerin güvenli©ini garanti alt\na
almak için tasarlanm\ß güvenlik s\n\rlar\n\ içeren bilimsel kurallar\ temel
almaktad\r.
]

Radyo dalgalar\na maruz kalma kurallar\nda, Özel Emilim H\z\ ya da SAR
olarak bilinen bir ölçüm birimi kullan\lmaktad\r. SAR testleri, telefonun
kullan\lan tüm frekans bantlar\nda onayl\ en yüksek güç seviyesinde iletim
yapt\©\ standart bir yöntem kullan\larak gerçekleßtirilmektedir.

]

Çeßitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri aras\nda farkl\l\klar
olmas\na karß\n, tüm modeller radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili
kurallar\n gereklerini yerine getirecek ßekilde tasarlanm\ßt\r.

]

Uluslararas\ |yonize Olmayan Radyasyon Korumas\ Komisyonu (ICNIRP),
önerilen SAR s\n\r\n\ on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak
belirlemißtir.

]

Kulakta kullan\m için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek
SAR de©eri, 0.840 W/kg’dir (10g).
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Ürüne özen ve bak\m
Uyar\! Yaln\zca bu telefon modelinde kullan\lmas\ onaylanm\ß pilleri, ßarj
aletlerini ve aksesuarlar\ kullan\n. Di©er türlerde ürünlerin kullan\lmas\,
telefonun onaylar\n\ ya da garantisini geçersiz k\labilir ve tehlikeli olabilir.
]

Bu cihaz\ sökmeyin. Onar\m gerekti©inde yetkili bir servis teknisyenine
götürün.

]

TV, radyo ya da kißisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.

]

Bu ürün, radyatör ve f\r\n gibi \s\ kaynaklar\ndan uzak tutulmal\d\r.

]

Düßürmeyin.

]

Bu ürünü mekanik titreßim ya da darbelere maruz b\rakmay\n.

]

Bu telefonun kaplamas\, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma
malzemeleriyle sar\ld\©\nda bozulabilir.

]

Cihaz\n d\ß\n\ temizlemek için kuru bir bez kullan\n.
(benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmay\n.)

]

Bu ürünü aß\r\ duman ya da toza maruz b\rakmay\n.

]

Telefonu kredi kartlar\ ya da seyahat biletlerinin yan\na koymay\n;
manyetik ßeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) taraf\ndan belirlenen
SAR s\n\r\n\ benimsemiß ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya
ve Tayvan) yaßayan kißiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku
üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak ßekilde belirlenmißtir.

11
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Güvenli ve etkili kullanma kurallar\
Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

]

Ekrana, sivri bir cisimle vurmay\n; aksi takdirde telefon zarar görebilir.

]

Telefonun s\v\ya ya da neme maruz kalmas\n\ önleyin.

]

Kulakl\k gibi aksesuarlar\ dikkatli kullan\n. Anteni gerekli olmad\©\ zaman
ellemeyin.

Sigorta de©ißimi
Yanm\ß bir sigortay\, her zaman ayn\ tipteki ve boyuttaki bir di©eriyle
de©ißtirin. Daha yüksek dereceli bir sigortay\ asla kullanmay\n.

Etkili telefon kullan\m\
En az güç tüketerek en iyi performans\ elde etmek için lütfen:
]

Telefonu, di©er telefonlarla konußurken yapt\©\n\z gibi tutun.

]

Mobil telefonunuzun k\z\lötesi özelli©i varsa, k\z\lötesi \ß\n\ asla insanlar\n
gözüne do©rultmay\n.

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performans\n\ etkileyen girißimlere neden olabilir.

12

]

Mobil telefonu, izin almadan t\bbi cihazlar\n yan\nda kullanmay\n. Telefonu,
kalp pillerine yak\n yerlere, örne©in gö©sünüzün üzerindeki ceplere
yerleßtirmeyin.

]

Mobil telefonlar baz\ ißitme cihazlar\nda girißime neden olabilir.
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Küçük çapl\ girißimler TV’leri, radyolar\, PC’leri vs. etkileyebilir.

Araç kulland\©\n\z yerlerde sürüß s\ras\nda mobil telefon kullan\m\yla
ilgili yasalar\ ve yönetmelikleri kontrol edin.
]

Sürüß s\ras\nda telefonu elde tutarak konußmay\n.

]

Sürüß s\ras\nda dikkatinizi tamamen yola verin.

]

Mümkünse telefonla uzaktan konußma (handsfree) kitlerini kullan\n.

]

Sürüß koßullar\ gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramay\
yan\tlamadan önce kenara çekin ve park edin.

]

RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazlar\ gibi arac\n\z\n baz\ elektronik
sistemlerini etkileyebilir.

]

Arac\n\zda hava yast\©\ varsa, sabit ya da taß\nabilir kablosuz cihazlar\
hava yast\©\n\n aç\lmas\n\ engelleyecek ßekilde yerleßtirmeyin. Hava
yast\©\n\n çal\ßmas\n\ etkileyece©inden ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

Yol güvenli©i

Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ alanlar
Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ yerlerde telefonu kullanmay\n. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.

13
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Güvenli ve etkili kullanma kurallar\
Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

Patlama riski olan ortamlar
]

Telefonu yak\t istasyonlar\nda kullanmay\n. Yak\t ya da kimyasal
maddelerin yak\n\nda kullanmay\n.

]

|çinde mobil telefonunuz varken patlay\c\ gaz, s\v\ ya da di©er patlay\c\lar\
arac\n\z\n içinde taß\may\n ya da saklamay\n.

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girißime neden olabilmektedir.
]

Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapat\n.

]

Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmay\n.

Çocuklar
Telefonu, çocuklar\n ulaßamayaca©\ güvenli bir yerde saklay\n. Ürün,
çocukların nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar
içermektedir.

Acil aramalar
Acil aramalar\, her hücresel ßebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil
ça©r\lar için yaln\z bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sa©lay\c\n\zla
görüßün.

14

KE820_TUR_1206

2006.12.6

11:21 AM

Page 15

]

Yeniden ßarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli de©ildir. Di©er pil
sistemlerinin aksine, pilin performans\n\ etkileyebilecek haf\za etkisi
olmayan piller kullan\lmaktad\r.

]

Yaln\zca LG pilleri ve ßarj aletleri kullan\n. LG ßarj aletleri, pilinizin en uzun
ömürlü olmas\n\ sa©layacak ßekilde tasarlanm\ßt\r.

]

Pili sökmeyin ya da k\sa devre yapt\rmay\n.

]

Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.

]

Pil art\k yeterli performans sa©layamad\©\nda de©ißtirin. Pil, de©ißme
zaman\ gelene kadar yüzlerce kez ßarj edilebilir.

]

En uzun ömre sahip olmas\ için uzun süre kullan\lmad\©\nda pili ßarj edin.

]

Pil ßarj aletini do©rudan güneß \ß\©\na maruz b\rakmay\n ya da banyo gibi
yüksek nem oran\na sahip yerlerde kullanmay\n.

]

Pili so©uk ya da s\cak yerlerde b\rakmay\n. Bu durum pilin performans\n\
etkileyebilir.

Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

Pil bilgisi ve bak\m\

15

KE820_TUR_1206

2006.12.6

11:21 AM

Page 16

KE820'un özellikleri
1
KE820'un özellikleri

2

4

6
7

3

9

Telefonun Parçalar\
1. Ahize Kulakl\©\
2. Ana LCD
]

Üst: Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeßitli ißlevler

]

Alt: Seçim tußu göstergeleri

3. Alfa-nümerik tußlar
]

16

5

Bekleme modunda: Çevrilecek numaralar\ girin Bas\l\ tutunca
- Uluslararas\ aramalar
- Sesli mesaj merkezine ba©lan

8
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- H\zl\ aramalar

Düzenleme modunda: Numaralar\ ve karakterleri girin
Bekleme modunda: Tuß sesi yüksekli©i

]

Arama s\ras\nda: Ahize kulakl\©\ ses seviyesi

Dikkat
] |ßitme sisteminizi korumak için ses yüksekli©ini 3 seviyesine getirin.

5. Sonland\rma tußu
]

Aç\k/kapal\ (bas\l\ tutunca)

]

Aramay\ sonland\r\r ya da reddeder.

KE820'un özellikleri

4. Yan tußlar
]

6. MP3 k\sayol tußu
]

MP3 çalar modunu etkinleßtirir.

7. Yan kamera tußu
Kamera Moduna H\zl\ Erißim.
8. Kulaklık girißi
9. Haf\za yuvas\

17
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KE820'un özellikleri
2
KE820'un özellikleri

1

3

4

1. Gezinme tußu
]

Bekleme modunda:
Mesaj Düzenleme Moduna H\zl\ Erißim.
K\saca: Telefon rehberini listeler
K\saca: Profilleri listeler
K\saca: Favorileri listeler

]

Menüde: yukar\-aßa©\ kayd\rma

2. Seçim tußlar\
]

18

Bu tußlar, ekran\n alt taraf\nda belirtilen ißlevleri gerçekleßtirir.
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3. Gönder tußu
Bir telefon numaras\n\ arar ve gelen aramalar\ yan\tlar.

]

Bekleme modunda: Son yap\lan, gelen ve cevaps\z aramalar\ gösterir.

4. Silme tußu
Girilen karakterleri silmenizi ya da bir önceki ekrana geri dönmenizi sa©lar.

KE820'un özellikleri

]

19
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KE820'un özellikleri
Arkadan görünüm
KE820'un özellikleri

Flaß

Kamera
lensi

SIM Kart Yuvas\
Hafıza kartı yuvası

Batarya

Kamera kısayol tußu
Kablo Konnektörü Batarya ßarj konnektörü

Dikkat
] USB'yi telefon açıldıktan dakikalarca sonra ve

bekleme penceresinde ba©layın.

20
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Ekran Bilgileri
Simge alan\
Metin ve grafik alan\

Gezinme tußu

KE820'un özellikleri

11:30

02/12[Sun]
Menü

Alan
|lk çizgi
Orta çizgiler
Son çizgi

Rehber

Seçim tußu göstergeleri

Aç\klama
Çeßitli simgeleri gösterir. 22. sayfaya bak\n.
Mesajlar\, talimatlar\ ve aranacak numara gibi girdi©iniz her türlü
bilgiyi görüntüler.
|ki seçim tußuna atanm\ß olan ißlevleri gösterir.

21
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KE820'un özellikleri
Ekranda çeßitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aßa©\da aç\klanmaktad\r:
KE820'un özellikleri

Ekrandaki Simgeler
Simge/Gösterge Aç\klama
Íebeke sinyalinin gücünü gösterir.
Arama ißlemi devam ediyor.
GPRS servisini kullanabilirsiniz.
Bir dolaß\m servisini kullanmakta oldu©unuzu gösterir.
Çalar saat kuruldu ve aç\k.
Batarya durumunu gösterir.
Bir mesaj aldınız.
Bir sesli mesaj\ ald\n\z.

Dikkat

] Görüßmenin kalitesi, ßebeke kapsama alan\na göre de©ißebilir. Sinyal gücü 2

çubuktan az oldu©unda, ses kesilmesi, görüßmenin kapanmas\ ya da seslerin kötü
gelmesi gibi sorunlar\n yaßanmas\n\ bekleyebilirsiniz. Aramalar\n\z için lütfen ßebeke
sinyal gücü çubuklar\n\ gösterge olarak kullan\n. Hiçbir çubuk görüntülenmedi©inde,
ßebeke kapsam\nda de©ilsinizdir: bu durumda hiçbir hizmet için (arama, mesajlar vs.)
ßebekeye erißemezsiniz.

22
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Simge/Gösterge Aç\klama
Profil içerisindeki Titreßim menüsü.

Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü.
Profil içerisindeki Sessiz menüsü.
Profil içerisindeki Kulakl\k menüsü
Profilde çevrimdıßı menüsü.

KE820'un özellikleri

Profil içerisindeki Genel menüsü.

Arama yönlendirme.
Telefonun WAP’a girdi©ini gösterir.
GPRS kulland\©\n\z\ gösterir.
EDGE'i kullandı©ınızı gösterir.
Bluetooth menüsünü etkinleßtirdiniz.
SD kartın takıldı©ını gösterir.
EDGE hizmetinin var oldu©unu gösterir.EDGE servisine ba©l\
olman\z, 200 Kb/s (ßebekeye ba©l\ olarak) h\zlarda veri transferi
yapman\za izin verir. Íebeke kapsama alan\ ve servisin
mevcudiyetini ö©renmek için Operatörünüzle görüßün.

23
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Kurulum
SIM kart\n ve telefonun pilinin tak\lmas\
Pili ç\kartmadan önce telefonu kapatt\©\n\zdan emin olun.
Kurulum

1. Pil kapa©\n\ ç\kart\n.
Pil açma mandal\na bas\n ve pil kapa©\n\, telefonun alt\na do©ru kayd\r\n.
Ve pil kapa©\n\ ç\kart\n.

Dikkat

] Telefon aç\kken pilin ç\kart\lmas\, telefonun bozulmas\na neden olabilir.

2. Pili ç\kart\n.
Pilin üst kenar\n\ tutuna ve kald\rarak pil bölmesinden ç\kart\n.
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3. SIM Kart\n Tak\lmas\

SIM kart\n tak\lmas\

Kurulum

SIM kart\, yuvas\na yerleßtirin. SIM kart\, SIM kart yuvas\na kayd\r\n. SIM
kart\n do©ru tak\ld\©\ndan ve kart\n üzerindeki alt\n kontaklar\n bulundu©u
alan\n aßa©\ya dönük oldu©undan emin olun. SIM kart\ ç\kartmak için hafifçe
aßa©\ya do©ru bast\r\n ve ters yönde çekin.

SIM kart\n ç\kart\lmas\

Dikkat

] Telefon aç\kken pilin ç\kart\lmas\, telefonun bozulmas\na neden olabilir.
] SIM kart\n metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. SIM kart\ tak\p ç\kart\rken

dikkatli olun. SIM kartla birlikte verilen talimatlar\ uygulay\n.
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Kurulum
4. Pili tak\n.
Önce pilin alt k\sm\n\, pil bölmesinin alt k\sm\na sokun. Yerine tam oturana
kadar pilin üst k\sm\n\ aßa©\ya do©ru bas\n.
Kurulum

2
1

5. Pil kapa©\n\ yerine tak\n.
Pil kapa©\n\ telefondaki yerine yerleßtirin ve mandaldan t\klama sesi gelene
kadar kayd\r\n.
2

1
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Bataryan\n Íarj Edilmesi
Yolculuk adaptörünü telefona takmadan önce pili takmanız gerekmektedir.
Kurulum

1. Telefonu kullanmadan önce bataryan\n tamamen ßarj edildi©inden emin
olun.
2. Batarya adaptörünün fißini, ßemada da gösterildi©i gibi ok size bakacak
ßekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt taraf\ndaki yuvan\n
içerisine itin.
3. Seyahat adaptörünün di©er ucunu elektrik prizine tak\n. Yaln\zca kutuyla
birlikte verilen ßarj cihaz\n\ kullan\n.
4. Íarj ißlemi tamamland\ktan sonra batarya simgesindeki hareket eden
ßeritler duracakt\r.

Dikkat

] Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamay\n; bu, telefona ve/veya seyahat

adaptörüne zarar verebilir.
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Kurulum
] Pil paketi ßarj cihaz\n\, dikey olarak elektrik prizine tak\n.
] Kendi ülkeniz için belirlenen d\ß\nda bir pil paketi kullan\yorsan\z, düzgün takmak için

bir ek fiß adaptörü kullan\n.
] Íarj s\ras\nda bataryan\z\ veya SIM kart\n\z\ ç\kartmay\n.

Kurulum

Uyar\

] Elektrik çarpmalar\ ya da yang\n\ önlemek için y\ld\r\mlar\n düßtü©ü f\rt\nal\ havalarda

elektrik kordonunu ve ßarj cihaz\n\ prizden ç\kart\n.
] Pil ile hayvan dißi, t\rna©\ gibi keskin kenarl\ nesnelerin temas etmedi©inden emin

olun. Bu tür durumlarda yang\n ç\kma riski bulunmaktad\r.

Íarj Cihaz\n\n Ç\kar\lmas\
Íemada da gösterildi©i gibi yan taraf\nda bulunan dü©melere basarak
seyahat adaptörünü telefondan ç\kar\n.
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Haf\za kart\
Haf\za kart\n\, aßa©\daki ßekilde gösterildi©i gibi yerine tam olarak oturana
kadar yuvas\na tak\n:
Kurulum

Haf\za kart\ yuvas\n\ aç\n.

Haf\za kart\n\ tak\n.

1. Parma©\n\z\n ucuyla haf\za kart\n\ yuvan\n içine do©ru iterek ç\kartma
mekanizmas\n\ çal\ßt\r\n.
2. Haf\za kart\n\ dikkatlice yuvas\ndan ç\kart\n.

Haf\za kart\n\ ç\kart\n

Dikkat

] Haf\za kart\, tak\lmas\/ç\kart\lmas\ ar\zalara neden olabilece©inden yaln\zca gerekli

oldu©unda tak\lmal\ ve ç\kart\lmal\d\r.
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Kurulum
] Harici bir haf\za kart\n\ takt\©\n\zda simgesi k\rm\z\ renkte gösterilirse, kart\ ç\kart\n ve

tekrar tak\n. (Tekrar takt\ktan sonra da simge k\rm\z\ kalmaya devam ederse, haf\za
kart\ hasar görmüß olabilir. Bu nedenle yenisiyle de©ißtirin.)
] Harici haf\za kart\n\n ç\kart\lmas\ ya da kart\ kullan\rken (Saklama, Kopyalama,

Kurulum

30

Ç\kartma, Baßlatma, Oynatma, vs.) cep telefonunun kapat\lmas\, içindeki kay\tl\
dosyalar\n silinmesi ya da baßlat\lmas\na, dolay\s\yla kart\n ciddi zarar görmesine ve
telefonunun ar\zalanmas\na neden olabilir.
] Kart\n, cep telefonu içinde baßlat\lmas\ önerilmektedir. Haf\za kart\nda, harici haf\za
dosyalar\ için biraz sistem alan\ bulunmaktad\r. Bu nedenle haf\za kart\n\ baßlatarak
kart üzerindeki kapasiteyi art\rabilirsiniz.
] Haf\za kart\n\zda bulunan verileri her zaman yedeklemeniz önerilmektedir.
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Genel |ßlevler
Arama Yapma ve Yan\tlama
1. Telefonunuzun aç\k oldu©undan emin olun.

]

Tüm numaray\ silmek için

tußuna bas\n ve bas\l\ tutun.

3. Arama yapmak için

tußuna bas\n.

4. Bitirmek istedi©inizde

tußuna bas\n.

Genel |ßlevler

2. Alan koduyla birlikte istedi©iniz telefon numaras\n\ girin. Ekrandaki
numaray\ düzenlemek için
tußuna basarak her seferinde bir basamak
silin.

Gönder Tußuyla Arama Yapma
1.

tußuna bast\©\n\zda, en yeni gelen, yap\lan ve cevaps\z aramalar
görüntülenir.

2. Gezinme tußunu kullanarak istedi©iniz numaray\ seçin.
3.

tußuna bas\n.

Uluslararas\ Aramalar Yapmak
1. Uluslararas\ arama ön kodu için
tußuna bas\n ve bas\l\ tutun. |stenirse
'+' karakterinin yerine, uluslararas\ erißim kodu yaz\labilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numaras\n\ girin.
3.

tußuna bas\n.
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Genel |ßlevler
Aramay\ Sonland\rma
Bir aramay\ tamamlarken

ußuna bas\n.

Rehber Listesinden Bir Arama Yapma
Genel |ßlevler

S\k arad\©\n\z adlar\ ve telefon numaras\n\, SIM kartta ya da Rehber listesi
olarak bilinen telefon haf\zas\nda saklayabilirsiniz. Kay\t listesinde yaln\zca
ada bakarak bir numaray\ arayabilirsiniz. Rehber özelli©iyle ilgili daha fazla
bilgi için lütfen 101. sayfaya bak\n.

Ses Seviyesinin Ayarlanmas\
Arama s\ras\nda, telefonun kulak hoparlöründen gelen ses seviyesini
ayarlamak isterseniz, telefonun yan tußlar\n\ kullan\n. Bekleme modunda,
yan tußlar\ kullanarak tuß ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramalar\n Yan\tlanmas\
Bir arama geldi©inde, telefonunuz çalar ve ekranda yan\p sönen bir telefon
simgesi görüntülenir. Arayan kißi tan\n\yorsa, arayan kißinin telefon
numaras\n\ (ya da Adres Defterinizde kay\tl\ysa isimi) görebilirsiniz.
1. Gelen aramay\ yan\tlamak için
tußuna veya sol seçim tußuna bas\n.
Herhangi Bir Tuß menü seçene©i (Menü 9.6.2), aç\k olarak
ayarlanm\ßsa, tußu ya da sa© seçim tußu d\ß\nda herhangi bir tußa
bast\©\n\zda arama yan\tlan\r.
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tußuna basarak aramay\ sonland\r\n.

Dikkat

] Adres Defterini ya da di©er menü ißlevlerini kullan\rken bir aramay\ yan\tlayabilirsiniz.

Titreßim Modu, gezinme tußunun sol taraf\na bas\larak ve bas\l\ tutularak
etkinleßtirilebilir.

Sinyal Gücü

Genel |ßlevler

Titreßim Modu (H\zl\)

Bir binan\n içindeyseniz, sinyalleri, pencerenin kenar\nda daha iyi
alabilirsiniz. Sinyalin gücünü, telefonunuzun ekran\ndaki sinyal göstergesi
(
) simgesinde görebilirsiniz.

Metin Girme
Telefonun tuß tak\m\n\ kullanarak alfa-say\sal karakterler girebilirsiniz.
Örne©in Adres Defterine isim girme, mesaj yazma, ajandaya program
etkinlikleri girme ißlevlerinin tümünde metin girmeniz gerekir.
Telefonda, aßa©\daki metin giriß yöntemleri kullan\labilir.

Dikkat
] Baz\ alanlarda yaln\zca tek metin girißi modu olabilir (örne©in adres defteri alanlar\nda

telefon numaras\).
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Genel |ßlevler
T9 Modu

Genel |ßlevler

Bu mod, her harf için ilgili tußa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize
olanak sa©lar. Tuß tak\m\ndaki her tußa birden fazla harf atanm\ßt\r. T9
modu, bast\©\n\z tußlar\ otomatik olarak bir dahili sözlükle k\yaslayarak do©ru
sözcü©ü arar. Dolay\s\yla geleneksel ABC moduna göre çok daha az say\da
tußa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

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

123 Modu (Say\ Modu)
Her numara için ilgili tußa bir kez basman\z yeterlidir. Metin girißi alan\nda
123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar
tußuna bas\n.

Sembol Modu
Bu mod, özel karakterler girmenizi sa©lar.

Metin Girißi Modunu De©ißtirme
1. Karakterlerin girilmesine olanak sa©layan bir alanda oldu©unuzda, ekran\n
sa© üst kößesinde metin girißi modu göstergesini göreceksiniz.
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tußuna bas\n. Kullan\labilir modlar aras\nda

T9 Modunun Kullan\lmas\

Dikkat

Genel |ßlevler

T9 ak\ll\ metin girißi modu, tußlara mümkün oldu©unca az say\da basarak
sözcükleri kolay biçimde girmenizi sa©lar. Her tußa bast\©\n\zda, telefon,
dahili sözlü©üyle k\yaslayarak girmeye çal\ßt\©\n\z\ düßündü©ü karakterleri
göstermeye baßlar. Yeni harfler eklendikçe, sözcük, sözlükteki en benzer
kayd\ gösterecek ßekilde de©ißir.
] Menü seçene©inden farkl\ bir T9 dili seçebilir ya da

tußuna bas\p bas\l\
tutabilirsiniz. Telefonda T9 modu varsay\lan olarak kapal\ durumdad\r.

1. T9 ak\ll\ metin girißi modundayken
aras\ tußlara basarak bir
sözcük girmeye baßlayabilirsiniz. Her harf için tußa bir kez bas\n.
]

Harf girildikçe sözcük de©ißir: sözcü©ü tamamen yazana kadar, ekranda
gösterileni dikkate almay\n

]

Harf girildikçe sözcük de©ißir: sözcü©ü tamamen yazana kadar, ekranda
gösterileni dikkate almay\n

]

|stedi©iniz sözcük, sözcük seçenekleri listesinde yoksa, ABC modunu
kullanarak ekleyebilirsiniz.

Örnek: Inme yazmak için

tußlar\na bas\n.

2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da düzenlemeye çal\ßmadan önce
tüm sözcü©ü girin.
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Genel |ßlevler
3. Sözcükleri,
ya da
tamamlayabilirsiniz.

tußuna bas\p boßluk b\rakarak

Harfleri silmek için
tußuna bas\n. Harfleri sürekli olarak silmek için
tußuna bas\n ve bas\l\ tutun.
Genel |ßlevler

Dikkat
] Girißinizi kaydetmeden metin girißi modundan ç\kmak için

tußuna bas\n. Telefon

bekleme ekran\na geri döner.

ABC Modunun Kullan\lmas\
Metin girmek için

-

aras\ tußlar\ kullan\n.

1. Girmek istedi©iniz harfin bulundu©u tußa bas\n:
]

|lk harf için bir kez.

]

|kinci harf için iki kez.

]

Bu ßekilde devam edin.

2. Boßluk girmek için
tußuna bir kez bas\n. Harfleri silmek için
tußuna
bas\n. Harfleri sürekli olarak silmek için
tußuna bas\n ve bas\l\ tutun.

Dikkat
] Tußlar\ kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aßa©\daki tabloda

bulabilirsiniz.
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Gösterilme s\ras\yla karakterler
Büyük Harf
Küçük Harf

Tuß

. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / :_

. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / :_
abc2ç

DEF3

def3

G H I 4 Ǧ

g h i 4 ǧ \

JKL5

jkl5

MNO6Ö

mno6ö

P Q R S 7 Ş

p q r s 7 ş

TUV8Ü

tuv8ü

WXZY9

wxyz9

Boßluk 0

Boßluk 0

Genel |ßlevler

ABC2Ç

123 Modunun Kullan\lmas\
123 Modu, bir metin mesaj\na say\ (örne©in telefon numaras\) girmenizi
sa©lar.
|lgili metin girißi moduna kendiniz geri dönmeden önce istedi©iniz say\lara
karß\l\k gelen tußlara bas\n.
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Genel |ßlevler
Sembol Modunun Kullan\lmas\
Sembol Modu, çeßitli semboller ya da özel karakterler girmenizi sa©lar.
Bir sembol girmek için
tußuna bas\n. |stenen sembolü seçmek için
gezinme tußlar\n\ kullan\n ve [Tamam] tußuna bas\n.
Genel |ßlevler
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|ßlevleri ve Seçenekleri
Belirleme
Telefonda, telefonun özelliklerini kißiselleßtirmenizi sa©layacak çeßitli ißlevler
bulunmaktad\r. Bu ißlevler, menüler ve alt menüler ßeklinde düzenlenmißtir
ve bunlara
ve
ile ißaretli seçim tußlar\yla ulaß\labilir. Her menü ve alt
menü, belirli bir ißlevin ayar\n\ görmenizi ve de©ißtirmenizi sa©lar.
Seçim tußlar\n\n görevleri mevcut duruma göre de©ißir; ekran\n en alt\nda,
her tußun hemen üzerinde bulunan metinler, tußlar\n ißlevini gösterir.

|lgili menüye ulaßmak
için sol seçim tußuna
bas\n.

Rehber

Rehber'e ulaßmak
için sa© seçim tußuna
bas\n.

|ßlevleri ve Seçenekleri Belirleme

Menü
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Gelen Arama Menüsü
Telefonunuzda, görüßme s\ras\nda kullanabilece©iniz çeßitli kontrol ißlevleri
bulunmaktad\r. Görüßme s\ras\nda bu ißlevlere ulaßmak için sol seçim
tußuna
[Seçenek] bas\n.

Arama s\ras\nda
Arama s\ras\nda telefon ekran\nda görüntülenen menü boß ekrandan erißilen
varsay\lan ana menüden farkl\d\r ve seçenekler burada aç\klanmaktad\r.
Gelen Arama Menüsü

Hoparlör
Görüßme s\ras\nda Tamam dü©mesine basarak hoparlörü
etkinleßtirebilirsiniz. Hoparlörü kapatmak için, bir kez daha Tamam
dü©mesine bas\n.

|kinci bir Arama Yapma (Íebekeye Ba©l\d\r)
|kinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz. Sa©
seçim tußuna bas\n ve Rehber'i seçin.

|ki Arama Aras\nda Geçiß Yapma
|ki arama aras\nda geçiß yapmak için
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Gelen Aramay\ Yan\tlama
Telefon çald\©\ s\rada gelen aramay\ yan\tlamak için yaln\zca
tußuna
bas\n. Telefon siz görüßme yaparken gelen bir arama konusunda sizi
uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir araman\n
beklemekte oldu©u görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik
yaln\zca ßebeke bu özelli©i destekliyorsa kullan\labilir.

Bekleyen Arama özelli©i etkinleßtirilmißse,

[Gönder] tußuna Basın.

Gelen Aramay\ Reddetme
Arama s\ras\nda

tußuna bas\p gelen aramay\ reddedebilirsiniz.

Mikrofonu Susturma

Gelen Arama Menüsü

Bu özelli©in nas\l etkin hale getirilip nas\l devre d\ß\ b\rak\laca©\ konusunda
ayr\nt\l\ bilgi için Bekleyen Arama menüsüne (Menü 9.6.4)bak\n.

Arama s\ras\nda sa© taraftaki Sessiz seçene©ini ißaretleyerek mikrofonu
susturabilirsiniz. Telefonun sesi [Ses aç] tußuna bas\larak aç\labilir. Telefon
susturuldu©unda, arayan kißi sizi duymaz ama siz onlar\ duyabilirsiniz.
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Gelen Arama Menüsü
Arama s\ras\nda DTMF tonlar\
Arama s\ras\nda DTMF tonlar\n\ açmak için (örne©in telefonu otomatik
santrallerde kullanmak için), [Seçenekler] tußuna, ard\ndan DTMF Gönder DTMF Aç\k bas\n. DTMF tonlar\n\ kapatmak için DTMF kapal\ seçin. DTMF
tonlar\, normalde aç\kt\r.

Gelen Arama Menüsü

Konferans Görüßmeleri
Konferans hizmeti, ßebeke servis sa©lay\c\n\z destekliyorsa birden fazla
kißiyle ayn\ anda görüßme yapabilmenize olanak sa©lar. Konferans görüßme
yaln\zca her ikisi de yan\tlanm\ß bir etkin, bir de beklemede olan arama
oldu©unda ayarlanabilir. Konferans arama kuruldu©unda, aramay\ kuran kißi
taraf\ndan baßka aramalar eklenebilir, mevcut aramalar kapat\labilir ya da
ayr\labilir (yani konferans görüßmeden ç\kart\l\r ama sizinle görüßmeye
devam eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden ulaß\labilir.
Konferans görüßmede olabilecek maksimum kißi say\s\ beßtir. Konferans
görüßme baßlad\©\nda tüm kontrol sizde olur ve görüßmeye yaln\zca siz yeni
kißiler ekleyebilirsiniz.

|kinci bir Arama Yapma
Bir görüßme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz. |kinci numaray\ girin
ve
tußuna bas\n. |kinci görüßmeye ba©lan\ld\©\nda birinci görüßme
otomatik olarak beklemeye al\n\r.
tußuna basarak görüßmeler aras\nda
geçiß yapabilirsiniz.
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Konferans Arama Kurma
Bir konferans görüßme kurmak için, görüßmenin birini beklemeye al\n, etkin
arama devam ederken sol seçim tußuna bas\n ve ard\ndan Konferans
görüßmesinin Kat\l menüsünü seçin.

Beklemeye Al\nan Konferans Görüßmesini
Etkinleßtirme

Konferans Görüßmesine Kißiler Ekleme
Mevcut bir konferans aramas\na kißi eklemek için sol seçim tußuna bas\n ve
Konferans görüßmenin Kat\l menüsünü seçin.

Gelen Arama Menüsü

Konferans görüßmeyi etkinleßtirmek için
tußuna bas\l\ tutun. Alternatif
olarak sol seçim tußuna
[Seçenekler] bas\n ve Konferans/Tüm aramalar\
beklet'i seçin. Beklemedeki di©er kullan\c\lar, ba©l\ kalmaya devam eder.
Konferans aramas\ moduna geri dönmek için, sol seçim tußunun
[Seçenekler] ard\ndan Konferans görüßmeye bas\n.

Konferans Görüßme |çerisinde Özel Görüßme
Konferans aramadaki bir kißiyle özel bir görüßme yapmak için, görüßme
yapmak istedi©iniz kißinin numaras\n\ ekranda bulun ve sol seçim tußuna
bas\n. Tüm di©er arayanlar\ beklemeye almak için Konferans görüßmenin
Özel menüsünü seçin.
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Gelen Arama Menüsü
Konferans Aramay\ Sonland\rma
Konferans aramadaki o s\rada gösterilen kißi,
görüßmeden ç\kart\labilir.

Gelen Arama Menüsü
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Menü A©ac\
1. Tarayıcı

3. Araçlar

4. Multimedya

1.1 Giriß sayfas\

3.1 Sık kullanılanlar

4.1 Kamera

1.2 Yer |mleri

3.2 Çalar Saat

4.2 Video kamera

1.3 URL’ye git

3.3 Takvim

4.3 MP3 çalar

1.4 Ayarlar

3.4 Hesap mak.

4.4 Radyo

3.5 Kısa not

4.5 Besteci

2. Ça©r\ geçmißi
2.1 Tüm aramalar

2.3 Giden aramalar
2.4 Gelen ça©rılar
2.5 Ça©rı süresi
2.6 Ça©rı ücretleri
2.7 Veri Bilgisi

3.7 Kronometre
3.8 Birim dönüß.
3.9 Dünya Saat.
3.0 SIM Servisi

4.6 Ses kaydedici

5. Mesajlar
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu

Menü A©ac\

2.2 Cevaps\z Ça©rılar

3.6 Bahßiß
hesaplay\c\

5.3 E-posta kutusu
5.4 Taslaklar
5.5 Giden kutusu
5.6 Gönderildi
5.7 Telesekreter
5.8 Bilgi mesaj\
5.9 Íablonlar
5.0 Ayarlar
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Menü A©ac\
6. Ö©elerim

9. Ayarlar

Menü A©ac\

8.1 Ara

9.1 Tarih / Saat

6.2 Görüntüler

8.2 Yeni ekle

9.2 Güç Tasarrufu

6.3 Sesler

8.3 Arayan gruplar

9.3 Ekran

6.4 Di©erleri

8.4 Hızlı arama

9.4 Diller

6.5 Oyun ve
Uygulama

8.5 Kendi numaram

9.5 Ba©lantı

8.6 Kartvizitim

9.6 Ça©rı

8.7 Ayarlar

9.7 Güvenlik

6.6 Harici bellek

7. Profiller
7.1 Genel
7.2 Sessiz
7.3 Titreßim
7.4 Yüksek
7.5 Kulakl\k
7.6 Çevrimdıßı
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8. Rehber

6.1 Videolar

9.8 Bellek durumu
9.9 Ayarları geri yükle
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Tarayıcı
Bankac\l\k, haberler, hava durumu raporlar\ ve uçuß bilgileri gibi birçok WAP
(Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine ulaßabilirsininiz. Bu hizmetler
özel olarak mobil telefonlar için tasarlanm\ßt\r ve WAP servis sa©lay\c\lar\
taraf\ndan sa©lan\r.
Hangi WAP hizmetlerinin sunuldu©unu, fiyatlar\ ve tarifeleri ßebeke
operatörünüzden ve/veya servislerini kullanmak istedi©iniz servis
sa©lay\c\lardan ö©renebilirsiniz. Servis sa©lay\c\lar, kendi servislerini nas\l
kullanabilece©inizle ilgili bilgiler de sa©layacakt\r.

WAP taray\c\yla gezinme

Tarayıcı

Ba©lan\ld\©\nda ana sayfa görüntülenecektir. Sayfan\n içeri©i servis
sa©lay\c\ya ba©l\d\r. URL adresini girerek istedi©iniz web sitesi sayfas\na
ulaßabilirsiniz. Taray\c\dan istedi©iniz zaman ç\kmak için ( ) tußuna bas\n.
Telefon bekleme menüsüne geri döner.
Telefon tußlar\ ya da WAP taray\c\ menüsünü kullanarak internette
gezebilirsiniz.
Telefon tußlar\n\ kullanma
Internette gezinirken telefon tußlar\, telefon modunda oldu©undan farkl\
çal\ß\r.
Tuß

Simge yönergeleri
|çerikte sat\rlar aras\nda hareket etmenizi sa©lar
Bir önceki sayfaya dönmenizi sa©lar
Seçenekleri seçer ve ißlemleri onaylar
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Tarayıcı
WAP taray\c\ menüsünün kullan\lmas\
Mobil Web'de gezerken kullan\labilecek çeßitli menü seçenekleri
bulunmaktad\r.

Dikkat
] WAP taray\c\ menüsü, taray\c\ sürümüne göre farkl\l\k gösterebilir.

Giriß sayfas\

Menü 1.1

Tarayıcı

Ana sayfaya ba©lan\r. Ana sayfa, etkinleßtirilmiß profilde tan\mlanan site
olabilir. Siz etkinleßtirilmiß profilde tan\mlamazsan\z, Servis Sa©lay\c\s\
taraf\ndan tan\mlanacakt\r.

Yer |mleri

Menü 1.2

Bu menü, daha sonra kolay ulaßabilmeniz için istedi©iniz web sayfalar\n\n
URL adreslerini kaydetmenizi sa©lar.
Bir yer imi olußturmak için
1. Sol seçim tußuna

[Tamam] bas\n.

2. Ekle'yi seçin ve Tamam tußuna bas\n.
3. |stedi©iniz URL'yi ve baßl\©\ girdikten sonra Tamam tußuna bas\n.
|stedi©iniz bir yer imini seçtikten sonra, aßa©\daki seçenekler kullan\labilir.
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]

Ba©lan: Seçilen yer imine ba©lan\r.

]

Yeni ekle: Yeni bir yer imi olußturmak için bunu seçin.
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]

Düzelt: Seçilen yer iminin URL'sini ve/veya baßl\©\n\ düzenleyebilirsiniz.

]

Sil: Seçilen yer imini siler.

]

Tümünü Sil: Tüm yer imlerini siler.

URL’ye git

Menü 1.3

Do©rudan istedi©iniz siteye ba©lanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra,
Tamam tußuna bas\n.

Ayarlar

Menü 1.4

Tarayıcı

|nternet servisiyle ilgili profil, önbellek, çerez ve güvenlik ö©elerini
ayarlayabilirsiniz.

WAP Profilleri

(Menü 1.4.1)

Profil, |nternet'e ba©lanmak için kullan\lan ßebeke bilgileridir.
Her profilde aßa©\daki alt menüler bulunur:
]

Etkin: Seçilen profili etkinleßtirir.

]

Ayarlar: Seçilen profildeki WAP ayarlar\n\ düzenlemek ve de©ißtirmek için
bunu kullan\n.

- Giriß sayfas\: Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak istedi©iniz sitenin
adresini (URL) girebilmenizi sa©lar. URL’nin baß\na http://yazman\za gerek
yoktur; çünkü WAP taray\c\s\ bunu otomatik olarak ekler.
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Tarayıcı
- A© geçidi ayarları
IP adresi: Kulland\©\n\z sunucunun IP adresini girin.
Port numaras\: Ba©lant\ Noktas\ Numaras\n\ girin.
- Ba©lant\ türü: Ba©lant\ türü seçenekleri, HTTP, yetkili sunuculu HTTP ve
WAP't\r. Bunlar kulland\©\n\z a© geçidine ba©l\d\r.
HTTP
|stemcilerin Sunucuya do©rudan HTTP ile ba©lanmas\
Yetkili sunuculu HTTP
|stemcilerin Sunucuya do©rudan yetkili sunuculu HTTP'de ba©lanmas\.
Tarayıcı

WAP
|stemcilerin Sunucuya do©rudan WAP ile ba©lanmas\.
- Íebeke profili: Bu menü, internete ba©lanmak için kullan\lan a© bilgileridir.
]

Yeni ad ver: Profil ad\n\ de©ißtirebilirsiniz.

]

Yeni ekle: Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.

]

Sil: Listedeki seçilen profili siler.

]

Tümünü Sil: Listeden tüm seçilen profilleri siler.

Ön bellek
Erißti©iniz bilgiler ve servisler telefonun önbelle©ine kaydedilir.
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Önbelle©i temizle

(Menü 1.4.3)

Önbellekte kay\tl\ tüm içeri©i siler.

Dikkat
] Önbellek, verilerin geçici olarak kaydedilmesi için kullan\lan bir ara bellektir.

Güvenlik sertifikalar\

(Menü 1.4.4)

Mevcut sertifikalar\n listesi görüntülenir.
]

Yetki: Telefonunuzda kay\tl\ yetki sertifikalar\n\n bir listesini görebilirsiniz.

]

Kißisel: Telefonunuzda kay\tl\ kißisel sertifikalar\n bir listesini görebilirsiniz.

WAP taray\c\ sürümü gösterilir.

(Menü 1.4.5)

Tarayıcı

WAP bilgisi
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Ça©r\ geçmißi
Íebekeniz, servis alan\ içinde Arayan Hatt\ Kimli©i (CLI) özelli©ini
destekliyorsa cevaps\z, gelen ya da yap\lan aramalar\n kay\tlar\n\
görebilirsiniz.
Numara ve isimle (varsa) birlikte, araman\n gerçekleßti©i saat ve tarih de
gösterilir. Ayn\ zamanda ça©r\ sürelerini de görebilirsiniz.

Tüm aramalar

Menü 2.1

Bu seçenek, bir araman\n tüm kay\tlar\n\ görmenizi sa©lar.

Cevaps\z Ça©rılar

Menü 2.2

Ça©r\ geçmißi

Bu seçenek en son 10 cevaps\z aramay\ görmenizi sa©lar. Ayn\ zamanda:
- Varsa numaray\ görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramay\ listeden silebilirsiniz.

Giden aramalar

Menü 2.3

Bu seçenek en son 20 yap\lan aramay\ görmenizi sa©lar. Ayn\ zamanda:
- Varsa numaray\ görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
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- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramay\ listeden silebilirsiniz.

Gelen ça©rılar

Menü 2.4

Bu seçenek en son 10 gelen aramay\ görmenizi sa©lar. Ayn\ zamanda:
- Varsa numaray\ görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
- Aramay\ listeden silebilirsiniz.

Ça©rı süresi

Menü 2.5

Gelen ve yap\lan aramalar\n süresini görmenizi sa©lar. Ayn\ zamanda ça©r\
sürelerini s\f\rlayabilirsiniz. Aßa©\daki sayaçlar\ kullanabilirsiniz:
]

Son ça©rı: Son araman\n süresi.

]

Giden aramalar: Yap\lan aramalar\n süresi.

]

Gelen ça©rılar: Gelen aramalar\n süresi.

Ça©r\ geçmißi

- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
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Ça©r\ geçmißi
]

Tüm aramalar: Sayac\n son s\f\rlanmas\ndan bu yana yap\lan ya da
al\nan tüm aramalar\n toplam süresi.

Ça©rı ücretleri

Menü 2.6

Son aramalar ve Tüm aramalar'\n\z\n ücretlerine bakman\z\ sa©lar.
Ücret ayar\'na bakmak için aßa©\daki menülere girmeniz gerekir.

Ça©r\ geçmißi

]

Kredi ayarla: Bu ßebeke servisi, kontör ücretlerini seçerek, arama
ücretlerinizi s\n\rland\rabilmenizi sa©lar. Oku seçene©ini ißaretlerseniz,
kalan kontör say\s\ görüntülenir. De©ißtir seçene©ini ißaretlerseniz, ücret
s\n\r\n\ de©ißtirebilirsiniz.

]

Tarife Ayarla: Döviz türünü ve birim fiyat\n\ ayarlayabilirsiniz. Uygulanan
birim fiyatlar\n\ edinmek için servis sa©lay\c\lar\n\za baßvurun. Bumenüdeki
para birimi veya birimi seçebilmek için, PIN2 kodugereklidir.

]

Otomatik göster: Bu ßebeke hizmeti otomatik olarak son aramalar\n\z\n
ücretini görüntüleyebilmenizi sa©lar. Aç\k seçene©i ißaretlenirse, arama
sona erdi©inde son araman\n ücretini görebilirsiniz.

Veri Bilgisi

Menü 2.7

GPRS arac\l\©\yla ßebeke üzerinden aktar\lan veri miktar\n\
denetleyebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kald\©\n\z\ da
görüntüleyebilirsiniz.
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(Menü 2.7.1)

Son oturum ve Tüm oturumlar'\n süresini kontrol edebilirsiniz. Oturum
sayac\n\ da s\f\rlayabilirsiniz.

Veri miktarı

(Menü 2.7.2)

Gönderildi, Al\nd\ veya Hepsi ile S\f\rla seçeneklerini denetleyebilirsiniz.

Ça©r\ geçmißi
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Araçlar
Sık kullanılanlar

Menü 3.1

Bu seçenek, kendi favorilerinizi zaten sa©lanan listeye eklemenizi sa©lar.
Kendi menünüzü olußturduktan sonra, yukarı gezinme tußuna basarak
bekleme ekranında istedi©iniz ißleve hızla ulaßabilirsiniz.

Dikkat
] Radyo menüsü, zaten favorilerinizde yer almaktad\r.

Çalar Saat

Menü 3.2

Belirtilen zamanda çalmas\ için en fazla 5 alarm kurabilirsiniz.
1. Aç\k seçene©ini ißaretleyip, alarm\n çalmas\n\ istedi©iniz saati girin.
Araçlar

2. Tekrar süresini seçin: 1 Kez, Pzt~Cum, Pzt~Cts, Cmt~Çar, Cmt~Per,
Her gün.
3. Alarm ad\n\ düzenleyip

Takvim

[Ayarla] tußuna bas\n.
Menü 3.3

Bu menüye girdi©inizde bir takvim görüntülenir. Ekran\n üst k\sm\nda tarih
bölümleri vard\r. Ekran\n alt k\sm\nda ise simge (plan, not) bölümleri
bulunur. Tarihi de©ißtirdi©inizde ise takvim bu de©ißikli©e uygun olarak
güncelleßtirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için kullan\l\r. Takvimde alt
çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kay\tl\ bir plan veya not bulundu©u anlam\na
gelir. Bu ißlev, plan veya notlar\n\z\ hat\rlaman\za yard\mc\ olur. Not için
uyar\ sesi ayarlad\ysan\z, telefon uyar\ verir.
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Gün, ay ve y\l\ de©ißtirmek için.
Tuß

Aç\klama

Tuß

Haftal\k

Ayl\k

Günlük

Program modunda, belirtilen ßekilde sol seçim tußuna
basın;

Göster

Aç\klama

Y\ll\k

[Seçenekler]

(Menü 3.3.1)

Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tußuna
[Seç] basın.
Seçti©iniz notu silmek, düzenlemek için sol seçim tußuna
[Seçenekler]
basın.

Yeni Program

Araçlar

Seçilen gün için tüm programları ve notları göster. Not listesinde ilerlemek
için
,
tußlarını kullanın. Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi
görüntülenir.

(Menü 3.3.2)

Seçilen gün için yeni program ve not eklemenizi sa©lar. 20 nota kadar
saklayabilirsiniz. Konuyu girin ve sol seçim tußuna
[Kaydet] basın. Takip
eden bölümde bunlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz; Süre, Tekrarla ve Alarm.
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Araçlar
Uyar\ tonu

(Menü 3.3.3)

Her seçti©iniz tarih için bir alarm sesi belirleyebilirsiniz.

Tüm programları göster

(Menü 3.3.4)

Tüm günler için ayarlanm\ß notlar\ gösterir. Not listesinde ilerlemek için
,
tußlar\n\ kullan\n. Notlar\ ayr\nt\l\ biçimde görmek isterseniz, sol seçim
tußuna
[Seçenek] bas\n.

Tarihe Git

(Menü 3.3.5)

Seçti©iniz bir tarihe do©rudan gidebilirsiniz.

Geçmißi sil

(Menü 3.3.6)

Araçlar

Size daha önce bildirilmiß olan geçmiß planlar\ silebilirsiniz.

Tümünü Sil

(Menü 3.3.7)

Tüm notaları silebilirsiniz.

Hesap mak.

Menü 3.4

Bu ißlev +, –, x, ÷ : gibi standart ißlemleri kapsar: Toplama, Ç\karma,
Çarpma ve Bölme.
Ayr\ca, hesap makinesinin +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad
gibi çeßitli ißlevlerini de kullanabilirsiniz.
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1. Say\sal tußlar\ kullanarak say\lar\ girin.
2. Gezinme tußunu kullanarak hesaplama ißaretini seçin.
3. Ard\ndan say\lar\ girin.
4. Sonucu görüntülemek için

ußuna bas\n.

5. Ondal\k bir say\ girmek için
girebilirsiniz.

tußuna bas\n.

6. Hesap makinesini kapatmak için

tußuna basarsan\z, ( )

[Geri] dü©mesine bas\n.

Kısa not

Menü 3.5

1. Sol seçim tußuna

[Tamam]basarak Not ö©esini seçin.

2. Kayıt boßsa, sol seçim tußuna

[Yeni] basın.
Araçlar

3. Notu girip

[Tamam] tußuna bas\n.

Dikkat
] Metin girißi modunu de©ißtirmek istiyorsanız,

Bahßiß hesaplay\c\

tußuna sırasıyla basın.

Menü 3.6

Bu özellik, toplam hesaba göre bahßiß miktar\n\ hesaplaman\z\ sa©laman\n
yan\ s\ra hesab\n toplam kißi say\s\na bölünmesinde de kullan\l\r.
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Araçlar
Kronometre

Menü 3.7

Bir kronometre ißlevi sa©lanm\ßt\r.
1. Kronometre menüsünü seçin.
2. Kronometreyi baßlatmak için sol seçim tußuna bas\n.
3. Kronometreyi durdurmak için sol seçim tußuna
ölçülen süreyi görün.

[Durdur] bas\n ve

4. Kronometreyi kald\©\ yerden devam ettirmek için sol seçim tußuna
[Devam] bas\n.
5. O s\radaki zaman\ kaydetmek ve kronometreyi devam ettirmek için ißlem
s\ras\nda sa© seçim tußuna
[Tur] bas\n.
Araçlar
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6. Sa© seçim tußuna
[Tur] basarak 4 taneye kadar tur zaman\
kaydedebilirsiniz. Kaydedilen zamanlar\n say\s\ 4'ü geçti©inde en eskisi
silinir.
Kronometreyi s\f\rlamak için sa© seçim tußuna
[S\f\rla] bas\n.
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Birim dönüß.

Menü 3.8

Bu ißlev herhangi bir ölçü birimini istedi©iniz bir di©er ölçü birimine
dönüßtürür. Birimleri dönüßtürülebilen 4 tür vard\r: Alan, Uzunluk, A©\rl\k ve
Hacim.
1.

[Tamam] tußuna basarak dört ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.

2.

ve

tußlar\n\ kullanarak dönüßtürmek istedi©iniz ölçü birimini seçin.

3.

ve

tußlar\n\ kullanarak standart de©eri seçin.

Dünya Saat.

Menü 3.9

Dünyan\n büyük ßehirlerinin saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
1.

ve

tußuna basarak saat dilimine ait ßehri seçin.

[Ayarla] tußuna basarak geçerli saati seçti©iniz ßehrin saati olarak
ayarlayabilirsiniz.

SIM Servisi

Araçlar

2.

Menü 3.0

Bu menü, SIM'e ve ßebeke hizmetlerine ba©l\d\r.
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Multimedya
Multimedya ißlevini, kamera, ses kaydedici, MP3 gibi e©lence ve keyif için
kullanabilirsiniz.

Dikkat
] Pil ßarj seviyesi düßük oldu©unda, Kamera ya da Multimedya ißlevini kullanamayabilirsiniz.
] Multimedya ißlevini kullanırken, pilin durumu de©ißebilir.

Kamera

Menü 4.1

1. Kamera'y\ seçin ve sol seçim tußuna
[Tamam] bas\n. Bu menüye
do©rudan ulaßmak isterseniz, tußuna uzun süre basın.
2. Foto©raf\n\ çekmek için nesneye odaklan\n ve ard\ndan

Multimedya

62

tußuna bas\n.

3. Yan kamera tußuna yarım basıp basılı tutarak Otomatik Odaklama
ißlevini etkinleßtirin. Ardından yan kamera tußuna tam olarak basarak
foto©rafı çekin. Resmi çektikten sonra foto©raf, kaydetmek için menü
çubu©u görüntülenmeden otomatik olarak kaydedilir.
4. Yan kamera tußu

ile ekran görüntüsünü de çekebilirsiniz.

Dikkat
]

,
,
ya da
tußlar\na basarak görüntü parlakl\©\ ve yak\nlaßt\rma
oran\n\ kontrol edebilirsiniz.
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Resim Çekme
Çözünürlük
...'e kaydet
Flaß açık/kapalı

Seçenekler

Albüm

Telefonunuzda bulunan kamera modülünü kullanarak insanlar\n ve olaylar\n
resmini hareket halindeyken bile çekebilirsiniz. Ayr\ca, multimedya mesaj
olarak baßka kißilere foto©raflar gönderebilirsiniz.

2. Gezinme tußunda sola ve sa©a basarak parlakl\©\, yukar\ ve aßa©\
basarak yak\nlaßt\rmay\ ayarlay\n.
3. Resmi çekmek için

tußuna bas\n.

4. Resminizi görmek için sa© seçim tußu
Sol seçim tußu

Multimedya

1. Bekleme modunda kamera dü©mesine ya da Menü (4.1) dü©mesine
bas\n. ve bundan sonra Kamera moduna girebilirsiniz.

Albüm'e basın.

[Seçenekler], aßa©\daki seçeneklerin aç\lmas\n\ sa©lar.
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Multimedya
Seçenekler
]

Mod[

]

Ölçüm[

]

Otomatik Odaklama[

]

Beyaz dengesi[

]

Kalite[

]

Gecikme zamanlay\c\[

]

Boyut[ ]: 128X96/176X144/220x176/320x240/640x480/1280x960/
1600x1200

]

Deklanßör sesi[

]

Kaydet[

]

Flaß[

]: çoklu çekim/Stil çekim
]: Ortal\/Bileßik.
]: Makro/Açık/Kapalı

]: Floresan/Bulutlu/Akkor/Gün \ß\©\/Otomatik

]: Süper hassas/Hassas/Normal
]: 10 saniye/5 saniye/3 saniye/Kapalı

]: Kapal\/Ses 3/Ses 2/Ses 1

]: Harici/Telefon
]: Açık/Kapalı

Multimedya

]

Görüntü Efekti[

]

Gece Modu[

]: Negatif/Mono/Koyu Kahve/Renk
]: Açık/Kapalı

Video kamera

Menü 4.2

1. Video kamera menüsünü seçin.
2. Menüdeki video kamera ayarları, ßu ö©eler dıßında Foto©raf kamerası
ayarlarıyla aynıdır:
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Kayıt süresi[ ]: Bu listeden kayıt süresini seçebilirsiniz: 1 dak, 5 dak,
30 dak, 90 dak ve sınırsız.
Ses seviyesi

20 volume levels including mute

ekran

|lerleme çubu©u
Geri sar/Oynat/|leri sar
Seçenekler

Geri

Çalıßma süresi

Bir videoyu oynatmak için oynatmak istedi©iniz dosyay\ seçin. Video dosya
listesinde sol seçin tußuna bas\n; aßa©\daki [Seçenekler] menüsü gösterilir.
Çal: [Seçenek] menüsünde Oynat'\ seçti©inizde video dosyas\n\
oynatabilirsiniz.

]

Íu yolla gönder
- Multimedya mesaj: MMS üzerinden video dosya göndermenize izin
verir.

Multimedya

]

- E-posta: E-posta ile video dosyas\ göndermenize izin verir.
- Bluetooth: Bluetooth ile bir video dosyas\ göndermenizi sa©lar.
]

Harici belle©e kopyala: Seçilen dosyay\, Harici haf\za ile ayn\ klasör
kopyalaman\z\ sa©lar.
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Multimedya
]

Harici belle©e taß\: Seçilen dosyay\, Harici haf\za ile ayn\ klasör
taß\man\z\ sa©lar.

]

Yeni ad verir: Seçilen dosyan\n ad\n\ de©ißtirir. Ayr\ca dosyan\n uzant\s\n\
da de©ißtiremezsiniz.

]

Sil: Dosyay\ siler.

]

Tümünü Sil: Listedeki tüm dosyalar\ siler.

]

Bilgi: Seçti©iniz video dosyasıyla ilgili bilgileri görmenizi sa©lar.

Dikkat

] Çal\ßma s\ras\nda güç kesintisi olursa, haf\zadaki dosyalar\n silinebilece©ini ya da

s\f\rlanabilece©ini unutmay\n.

Seçenekler

Multimedya

]

Gece modu[

]: Açık/Kapalı

]

Kay\t süresi[

]: S\n\rs\z, 90 Dakika, 30 Dakika, 5 Dakika, 1 Dakika

]

Beyaz dengesi[

]

Kalite[

]: Süper hassas/Hassas/Normal

]

Boyut[

]: 128x96/176x144/Multimedya mesajı

]: Floresan/Bulutlu/Akkor/Gün \ß\©\/Otomatik

Dikkat

] Desteklenen maksimum çözünürlük 176x144'dür.
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]

Kaydet[

]

Flaß[

]

Görüntü Efekti[

]: Harici/Telefon
]: Açık/Kapalı
]: Negatif/Mono/Kahverengi/Renkli
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Menü 4.3

KE820’de, tümleßik bir MP3 çalar bulunmaktad\r. Uygun bir kulakl\k ya da
dahili hoparlör ile telefonunuzun belle©indeki MP3 müzik dosyalar\n\
dinleyebilirsiniz.

Dikkat
] Hoparlörün küçük olmas\ nedeniyle, özellikle maksimum ses seviyesinde ve bas

Multimedya

seslerde seste bozulma meydana gelebilir. Bu nedenle, müzi©i yüksek kalitede
dinlemek için stereo kulakl\klar kullanman\z\ öneririz.
] MP3 oynatıcıda bir MP3 çalıyorken, MP3 kısayol tußuna basarsanız, BGM modunu
kullanabilirsiniz. BGM modunda di©er ißlevler kullanılıyorken MP3 çalınabilir. BGM,
MP3 çalar ekranından durdurulabilir.
] E©erMP3 çalar üzerinde yer alan camera tußuna basarsanız hold ißlevi etkin hale
gelir. Bu ißlem tußların etkinli©ini engeller. Bu ißlevi camera tußuna tekrar basarak
devre dıßı bırakabilirsiniz. A2DP ißlevi ve BGM modunun bir A2DP kulaklıkla birlikte
kullanılamaması hakkında.
] A2DP ile stereo müzik dinlemek mümkündür. |lk olarak, 9. Ayarları seçin buradan ->
5. Ba©lantı -> 1. Bluetooth -> 2'. Aygıt Eßleme. Bluetooth stereo kulaklı©ınızı cihazla
eßleyin ve ba©layın. Ardından 4. Çoklu ortam -> 3. MP3 Çaları seçin. Bluetooth stereo
kulaklıklarınızla stereo müzik dinleyebilirsiniz. A2DP sadece MP3 çalar ekranında
mevcuttur, BGM modunda yoktur.
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Multimedya
Aßa©\daki ekran görüntülenir.
Stereo
Çalma modu
Ses seviyesi

Sessiz de dahil olmak üzere
20 ses seviyesi

Karıßtır
Seçenekler

Geri

|lerleme çubu©u Müzik kontrolörünün Çalıßma süresi
durumu

Dikkat

] E©er çalma listesinde geçersiz dosya biçimi varsa. Hata mesajı görünür ve bir üst

menüye geçer.

Multimedya

68

1. Multimedya menüsüne bas\n ve MP3 çalar\ seçin.
2. Aßa©\daki menülere girmek için sol seçim tußu

[Seçenekler]'e bas\n.

]

Duraklat: MP3 dosyas\n\ çalmay\ durdurabilirsiniz.

]

Parça listesini göster: MP3 dosyalar\n\zdan çal\nacak baßka bir dosya
seçebilirsiniz.

]

Zil tonu yap: MP3 dosyalar\n\ çalarken, geçerli müzi©i zil sesini olarak
ayarlayabilirsiniz.
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Ayarlar
- Ekolayzer: Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeßitli ortamlar\
ayarlaman\za yard\mc\ olur.
- Çalma modu: Bu menü, çalma modunu ayarlaman\z\ sa©lar: Birini
tekrarla, Tümünü tekrarla,Tümünü çal.
- Karıßtırmayı ayarla: Aç\k seçerseniz, müzikleri rasgele s\rada
dinleyebilirsiniz.
- Görsel efekt: Íu menuleri görsel efekt olarak seçebilirsiniz: Gerçek tayf,
Sahte tayf. Bu menü, MP3 dosyas\n\ çalarken LCD ekran\n\n arka plan\n\
de©ißtirmenizi sa©lar.

Müzik çalar aßa©ıdakileri destekler:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III: 8KHz - 48KHz
örnekleme frekansı. 320Kbps, stereo'ya kadar bit hızı.

• WAV: PCM formatları (Örnekleme frekansı 16 KHz, 22 KHz ve 44,1 KHz)

Multimedya

• AAC+: V1 : (Bit hızı 16~128Kbps)
V2 : (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme frekansı 8KHz - 48KHz)

Dikkat
] KE820, AAC dosyasının de©ißken oranını desteklemez. Bu nedenle, dosya biçimini

MP3'ten AAC'ye de©ißtirebilirsiniz.
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Multimedya
Depolama Ayg\tlar\ ile uyumlu bir PC'deki MP3 dosyalar\n\ telefonunuzdaki
belle©e atabilirsiniz.
USB kablo kullanarak telefonu PC'ye ba©lad\©\n\zda (ayn\ pakette verilir),
ç\kart\labilir diski Windows Explorer'da görebilirsiniz. Ç\kart\labilir diskteki
ßark\lar\ kopyalad\ktan sonra, sistemden güvenle kald\rma ißlemini
gerçekleßtirmeniz gerekir.

Dikkat
] MP3'ünüzü Sesler-MP3 klasörüne kopyalamalısınız. Baßka bir klasöre kopyalarsan\z,

MP3 dosyalar\n\ göremezsiniz.
] PC’de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME ya da Windows XP ißletim

sistemlerinden biri çal\ß\yor olmal\d\r.

1. Çalma s\ras\nda aßa©\daki menülere ulaßmak için sol seçim tußuna
[Seçenekler] bas\n.
Multimedya

]

Duraklat: MP3 dosyas\n\ çalmay\ durdurabilirsiniz.

]

Parça listesini göster: MP3 dosyalar\n\zdan çal\nacak baßka bir dosya
seçebilirsiniz.

]

Zil tonu yap: Bir MP3 dosyas\n\ çalarken onu zil sesi yapabilirsiniz.

]

Ayarlar
- Ekolayzer: Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeßitli ortamlar\
ayarlaman\za yard\mc\ olur. Bu telefon dört önayar menüsü destekler. Bu
menüye girdi©inizde ekolayzerin geçerli de©erini görebilir ve burada
ekolayzeri de©ißtirebilirsiniz. Genel, 3D, Konser, Caz, Pop, Rock, Dans,
Canl\, Bas, Ülke.
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- Çalma modu: Bu menü, çalma modunu ayarlaman\z\ sa©lar: Birini
tekrarla, Tümünü tekrarla,Tümünü çal.
- Kar\ßt\rma ayarla: Aç\k seçerseniz, müzikleri rasgele s\rada
dinleyebilirsiniz.
- Görsel efekt: Görsel efekt menülerini seçebilirsiniz: Gerçek spektrum,
Sanal spektrum. Bu menü, MP3 çalarken, ana LCD'nin arka plan\n\
de©ißtirmenizi sa©lar.

Dikkat
] Müzik, uluslararas\ anlaßmalar ve ulusal telif haklar\ yasalar\nca korunan telif

haklar\na sahiptir. Müzik ço©altmak ya da kopyalamak için izin ya da lisans alman\z
gerekiyor olabilir. Baz\ ülkelerde, ulusal yasalar, telif hakk\na sahip malzemelerin özel
olarak kopyalanmas\n\ yasaklamaktad\r. Lütfen bu tür malzemelerin kullan\m\yla ilgili
bilgiler için ilgili ülkenin ulusal yasalar\na bak\n.
Menü 4.4

Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

Dikkat
] Radyo al\m\n\ iyileßtirmek için FM anten ißlevi de gören kulakl\©\ aç\n.

Multimedya

Radyo

1. O s\rada ayarl\ radyo istasyonunun kaydedilece©i kanal haf\zas\
numaras\na bas\n.
2. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tußuna (kısa
basıß) basarak di©er kanalı dinleyebilirsiniz.
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Multimedya
3. Sol seçim tußuna
girebilirsiniz:

[Seçenekler] basarak aßa©\daki seçenek menüsüne

]

Düzenle: Frekans\ ayarlayabilir ve seçilen kanaldaki radyo istasyonunu
de©ißtirebilirsiniz. Frekans\, Sol/Sa© gezinme ve numara tußlar\yla bir
seferde 0,1 MHz de©ißtirebilirsiniz.

]

Otomatik tarama: "Íimdi oto. tarans\n m\? "y\ aç\k hale getirdi©inizde,
radyo kanallar\ otomatik olarak ayarlan\r. "istasyon kaydedilsin mi?" mesaj\
aç\ld\©\nda, Evet'i seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.

]

Tüm kanalları sıfırla: Tüm kaydedilmiß kanalları sıfırlayabilirsiniz.

]

Hoparlörden dinle: Dahili hoparlörden radyo dinlemek için bunu seçin.
Hoparlörü kapatmak için [Seçenekler]'den "Kulakl\kla dinle"yi seçin.

Besteci

Menü 4.5

Multimedya

|stedi©iniz zil sesi melodisini besteleyebilirsiniz. Bu ißleve girdi©inizde
besteledi©iniz zil sesleri çal\nacakt\r.
Kendi zil seslerinizi olußturmak için Müzik besteleyici'yi kullan\n. Böylece
telefonunuzun zilini kolayl\kla tan\yabilirsiniz.
1. Menü'ye bas\n ve Multimedya'y\ aç\n.
2. Müzik besteleyici'ye gidin ve sol seçim tußuna

[Tamam] bas\n.

3. Bir zil sesi olußturmak için Melodi bestele'ye girin. Zil sesi olußtururken üç
mod size yard\mc\ olacakt\r.
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Íark\ m\r\ldanma modu
- Sol seçim tußuna
[Kaydet] bas\n. M\r\ldanma
modu özelli©i, 30 saniye boyunca kay\t yapabilir.

Kaydet

Geri

]

Klavye modu
- Numara tußlar\na basarak klavye sesleriyle
istedi©iniz melodiyi besteleyebilirsiniz.

Seçenekler

Geri

Aßa©\daki tußlar\ kullanarak notalar\ girin:
Oktav Yukar\
C/Do
E/Mi
G/Sol
B/Ti
D/Re

Multimedya

Çal, Durdur
Oktav Aßa©\
D/Re
F/Fa
A/La
C/Do
#
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Multimedya
]

Puan modu
|stedi©iniz notlar\ girerek melodiyi besteleyebilirsiniz.

Seçenekler

Geri

Çal/Durdur
Oktav Aßa©\
|mleç Sa©a
Nota Aßa©\
Notay\ Uzat
#

Multimedya

Melodi bestele

Oktav yukar\
|mleç Sola
Nota Yukar\
Notay\ K\salt
S\f\rla

(Menü 4.5.1)

Bir sesi zil sesi yapmak için üç mod bulunmaktad\r. M\r\ldanma modu,
Klavye modu ve Puan modu.
- M\r\ldanma modu: Bir metronom ritmi ile eßleßtirerek bir m\r\ldanma sesi
kaydedebilirsiniz.
- Klavye modu: Numara tußlar\na basarak klavye sesleriyle istedi©iniz
melodiyi besteleyebilirsiniz.
- Puan modu: |stedi©iniz notlar\ girerek melodiyi besteleyebilirsiniz.
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Melodim

(Menü 4.5.2)

Bu üç modu kullanarak yapt\©\n\z sesleri görebilirsiniz.
Kendi melodinizi kaydettikten sonra aßa©\daki alt menüleri görebilirsiniz:
- Çal: Melodiyi çalabilirsiniz.
- Zil tonu yap: Melodiyi zil sesi yapabilirsiniz.
- Düzenle: Melodiyi düzenleyebilirsiniz.
- Yeni ad ver: Melodinin ad\n\ de©ißtirebilirsiniz.
- Sil: Melodiyi silebilirsiniz.
- Tümü sil: Kaydetti©iniz tüm melodileri silebilirsiniz.
- Bilgi: Stil, enstrüman, ritim ve tempo gibi melodiyle ilgili bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
(Menü 4.5.3)

- Düzenle: Bir ses düzenlemek için Stil, Enstrüman, Ritm ve Tempo'yu
seçebilirsiniz.
- Metronom: Bu ißlevi etkinleßtirip melodiyi ayarlayarak bir tempo
belirleyebilirsiniz.(H\zl\/Normal/Yavaß)

Multimedya

Ayarlar
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Multimedya
Ses kaydedici

Menü 4.6

Ses notu özelli©ini, haf\za dolana kadar s\n\rs\z biçimde kay\t yapmak için
kullanabilirsiniz.
Kayd\ tamamlad\ktan sonra sol seçim tußuna
[Seçenekler] bas\n.
Bundan sonra aßa©\daki menülere ulaßabilirsiniz.
Sesli notlar\n\z\ Ses kaydedici menüsünden.
1. Kaydetmeden önce Depolama(Telefon/Harici haf\za) ve Kay\t
modu(Genel/MMS) seçebilirsiniz. Bu ißlevi etkinleßtirmek için sol seçim
tußuna
[Seçenekler] bas\n.
2. Kayd\ tamamlamak isterseniz, sa© seçim tußuna

[Durdur] bas\n.

3. Kayd\ tamamlad\ktan sonra sol seçim tußuna
[Seçenekler] bas\n.
Bundan sonra aßa©\daki menülere ulaßabilirsiniz.
Multimedya

76

]

Yeni ses kayd\: Bir not kaydetmenizi sa©lar.

]

Multimedya mesaj/Bluetooth/E-posta ile gönder: Seçilen ses notunu,
MMS/Bluetooth/E-posta ile gönderir.

]

Albüm: Ses kay\tlar\(Ses kay\tlar\) klasöründe kay\tl\ mesajlara bakman\z\
sa©lar.
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Mesajlar
Yeni mesaj

Menü 5.1

Bu menüde SMS (K\sa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi),
sesli mesaj ile beraber ßebekenin servis mesajlar\yla ilgili ißlevler
bulunmaktad\r.

Metin mesajı

(Menü 5.1.1)

Mesaj\n kaç sayfadan olußtu©unu denetleyerek, metin mesaj\ yazabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
1. Sol seçim tußuna

[Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.

2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsan\z Metin'i seçin.
3. Metin girißini kolaylaßt\rmak için T9 özelli©ini kullan\n.
4. Mesaj\ tamamlad\ktan sonra sol seçim tußuna
istedi©iniz seçene©i seçin.

[Seçenekler] basarak

Gönder: Telefon numaras\n\ girin ya da numaray\ adres defterinden seçin.

]

Ekle: Sembol/Görüntü/Ses/Varsay\lan Görüntü/Varsay\lan Ses/Metin
ßablonu/Kay\t/Kartvizit.

]

Taslaklara Kaydet: Mesajlar\ Taslaklara kaydeder.

]

T9 dilleri: T9 giriß modu için dili seçin. 'T9 kapal\' seçerek T9 giriß modunu
da kapatabilirsiniz.

Mesajlar

]
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Mesajlar
]

T9 sözcük ekle: T9 sözlü©üne yeni sözcük eklemenizi sa©lar.

]

Metni sil: Tüm yaz\l\ mesajlar\ kald\rabilirsiniz.

]

Ç\k: Mesaj yazarken Ç\k tußuna basarsan\z, mesaj yaz\m\n\ bitirebilir ve
bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazm\ß oldu©unuz mesaj
kaydedilmez.

Multimedya mesajı

(Menü 5.1.2)

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajlar\ yazabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
1. Sol seçim tußuna

[Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.

2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Multimedya mesajı seçin.
3. Yeni bir mesaj olußturabilirsiniz.
Seçenekler
]

Mesajlar

78

Gönder: Telefon numaras\n\ girin ya da numaray\ adres defterinden seçin.

Dikkat
] Tüm gönderilen mesajlar, otomatik olarak giden kutusu klasörüne gönderilir. Mesaj

baßarıyla gönderilirse, gönderilmiß ö©eler klasörüne taßınır; aksi takdirde giden kutusu
klasöründe kalmaya devam eder.
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Ekle: Sembol/Görüntü/Video/Ses/Yeni slayt/Metin ßablonu/Kay\t/Kartvizit
ve Di©erleri'ni ekleyebilirsiniz.

]

Önizleme: Yazd\©\n\z multimedya mesajlar\n\ göndermeden önce
görüntüleyebilirsiniz.

]

Kaydet: Seçti©iniz multimedya mesaj\ Taslaklara yada ßablon olarak
kaydedebilirsiniz.

]

Konuyu düzenle: Seçti©iniz multimedya mesajların konusunu de©ißtirir.

]

Buraya taßı: Ekledi©iniz her bir diayı hareket ettirebilirsiniz. Bu seçenek
yalnızca birden fazla dia oldu©unda görüntülenir.

]

Diayı sil: Geçerli diayı silebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca birden fazla dia
oldu©unda görüntülenir.

]

Ortamı kaldır: Geçerli diaya eklenen medya nesnelerini kaldırabilirsiniz.
Bu seçenek yalnızca birden fazla dia oldu©unda görüntülenir.

]

Slayt süresi: Mesaj yazarken her bir sayfanın süresini görüntüler.

]

T9 dilleri: T9 giriß modu için dili seçin. 'T9 kapal\' seçerek T9 giriß modunu
da kapatabilirsiniz.

]

T9 Sözcük Ekle: T9 sözlü©üne yeni sözcük eklemenizi sa©lar.

]

Ç\k: Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

Mesajlar

]
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Mesajlar
E-posta

(Menü 5.1.3)

E-posta göndermek/almak için e-posta hesab\n\ ayarlaman\z gerekmektedir.
Önce sayfa 89’deki E-posta bölümüne bak\n.
1. E-postan\n konusunu yaz\n ve Tamam’a bas\n.
2. E-posta mesaj\n\ yazd\ktan sonra sol seçim tußuna
bas\n. Aßa©\daki seçenek menülerine ulaßabilirsiniz.

Mesajlar

80

[Seçenekler]

]

Gönder: Telefon numaras\n\ girin ya da numaray\ adres defterinden seçin.

]

Ekle: Sembol/Metin ßablonu/Rehber/|mza.

]

Ekler: Görüntü/Video/Ses/Yeni foto©raf/Yeni video/Yeni ses/Di©erleri ek
dosyalar\n\ ekleyebilirsiniz.

]

Önizleme: Yazd\©\n\z E-postay\ önizleyebilirsiniz.

]

Taslaklara Kaydet: Mesaj\ Taslaklar'a kaydetmek için bunu seçin.

]

Konuyu düzenle: Konuyu düzenleyebilirsiniz.

]

T9 dilleri: T9 giriß modu için dili seçin. 'T9 kapal\' seçerek T9 giriß modunu
da kapatabilirsiniz.

]

T9 Sözcük Ekle: T9 sözlü©üne yeni sözcük eklemenizi sa©lar.

]

Metni sil: Tüm yaz\l\ mesajlar\ kald\rabilirsiniz.
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Ç\k: Mesaj yazarken Ç\k tußuna basarsan\z, mesaj yaz\m\n\ bitirebilir ve
bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazm\ß oldu©unuz mesaj
kaydedilmez.

Gelen kutusu

Menü 5.2

Mesaj ald\©\n\z zaman telefon sizi uyaracakt\r. Al\nan mesajlar Gelen
kutusuna kaydedilir.
Gelen kutusundaki mesajlar\ simgelerine göre ay\rt edebilirsiniz.
Telefon ‘SIM mesaj\ için yer yok’ uyar\s\ verirse, gelen ve giden
kutusundaki SIM mesajlar\n\ silmeniz gerekir. Telefonda ‘Mesaj için yer yok’
uyar\s\ görüntülenirse, mesajlar\, ortam\ ve uygulamalar\ silerek mesaj\n
saklanaca©\ boß alan\ Olußturabilirsiniz.
* SIM mesaj\
SIM mesaj\ istisna olarak SIM kart\nda saklanan mesaja karß\l\k gelir.

Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip
]

Göster: Gönderilen mesajlar\ görebilirsiniz.

]

Sil: Mevcut mesaj\ silebilirsiniz.

tußuna bas\n.

Mesajlar

Bildirilen multimedya mesaj\ için, mesaj\n karß\dan yüklenmesini ve
ißlenmesini beklemeniz gerekir.
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Mesajlar
]

Cevapla: Mesaj\ gönderen kißiye yan\t yazabilirsiniz.

]

|let: Seçili mesaj\ üçüncü bir kißiye aktarabilirsiniz.

]

Göndereni ara: Mesaj\ gönderen kißiyi arayabilirsiniz.

]

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

]

Toplu silme: Kald\rmak istedi©iniz mesajlar\ ißaretledikten sonra seçilen
mesajlar\ silebilirsiniz.

]

Okunanlar\n hepsini sil: Okunan tüm mesajlar\ silebilirsiniz.

]

Tümünü Sil: Klasördeki tüm mesajlar\ siler.

E-posta kutusu
Mesajlar

82

Menü 5.3

Bu menüye girdi©inizde, yeni e-posta mesajlar\ almak için uzak posta
kutunuza ba©lanabilir ya da e-posta sunucusunda oturum açmadan daha
önce alm\ß oldu©unuz e-posta mesajlar\na bakabilirsiniz.
Kaydedilmiß e-postalar\, taslaklar\, giden kutusunu ve gönderilmiß e-postalar\
kontrol edebilirsiniz. Gelen kutusuna 20 taneye kadar e-posta
saklayabilirsiniz.
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Taslaklar

Menü 5.4

Bu menüyü kullanarak, en çok kulland\©\n\z beß multimedya mesaj\ taslak
olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanm\ß multimedya mesaj
listesini göstermektedir.
]

Göster: Multimedya mesajları görebilirsiniz.

]

Düzenle: Seçti©iniz mesaj\ de©ißtirmenizi sa©lar.

]

Sil: Seçti©iniz mesaj\ siler.

]

Bilgi: Mesajla ilgili bilgileri gösterir.

]

Toplu silme: Kald\rmak istedi©iniz mesajlar\ seçtikten sonra Tamam'a
bas\n; seçilen mesajlar\ silebilirsiniz.

]

Tümünü Sil: Klasördeki tüm mesajları siler.

Giden kutusu

Menü 5.5

]

Göster: Mesajı görebilirsiniz.

]

Gönder: Mesajı gönderebilirsiniz. Mesaj, gönderildikten sonra, gönderilmiß
ö©eler menüsüne taßınır.

Mesajlar

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları
görüntülemenizi sa©lar. Mesaj, baßarıyla gönderildikten sonra, gönderilmiß
ö©eler menüsüne taßınır.
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Mesajlar
]

Sil: Mesajı silebilirsiniz.

]

Bilgi: Her mesajdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

]

Tümünü Sil: Giden kutusundaki tüm mesajları silebilirsiniz.

Gönderildi

Menü 5.6

Bu menü zaten gönderilmiß mesajları görmenizi sa©lar. Mesajın zamanına
ve içeri©ine bakmanızı sa©lar.

Telesekreter

Menü 5.7

Bu menü seçildi©inde, sesli postaları dinlemek için sol seçim tußuna
[Tamam] basın. Bekleme modunda sesli postaları dinlemek için
tußuna
da basılı tutabilirsiniz.

Dikkat
] Bir sesli posta ald\©\n\zda telefon bir simge gösteriri ve alarm çalar. Telefonu do©ru

Mesajlar

84

biçimde yap\land\rmak için servisle ilgili di©er bilgileri ßebeke operatöründen
alabilirsiniz.
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Bilgi mesaj\ (Íebeke ve aboneli©e ba©l\d\r)

Menü 5.8

Bilgi servis mesajlar\, ßebeke taraf\ndan GSM'e teslim edilen k\sa
mesajlard\r. Hava raporlar\, trafik haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse
senedi fiyatlar\ gibi genel bilgiler sa©larlar. Her birinde bir numara bulunur.
Bu sayede ilgili bilgi için numaray\ girerek servis sa©lay\c\ ile iletißim
kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesaj\ ald\©\n\zda, bir mesaj ald\©\n\z\ gösteren
bir pencere aç\l\r ya da mesaj do©rudan gösterilir. Mesaj\ yeniden görmek
için, bekleme modunda de©ilken aßa©\daki ißlemleri s\ras\yla gerçekleßtirin;

Oku

(Menü 5.8.1)

1. Bilgi servisi mesaj\ al\nca, mesaj\ görüntülemek için Oku seçene©i
ißaretleyin; bunun ard\ndan mesaj ekranda görüntülenecektir.
veya
[Sonraki] tußlar\yla geçiß yaparak, baßka bir mesaj
,
okuyabilirsiniz.
2. Bir baßka mesaj al\nana dek mesaj görüntülenecektir.
(Menü 5.8.2)

]

Listeye bak: Bilgi servis mesaj\ numaralar\n\ görebilirsiniz.
[Seçenekler] tußuna basarsan\z, ekledi©iniz bilgi mesaj\ kategorisini
düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

]

Etkin Liste: Etkin listedeki Bilgi servis mesaj\ numaralar\n\ seçebilirsiniz.
Bir bilgi servisi numaras\n\ etkinleßtirirseniz, o numaradan gönderilen
mesajlar\ alabilirsiniz.

Mesajlar

Konular (Íebeke ve aboneli©e ba©l\d\r)
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Mesajlar
Íablonlar
Metin ßablonu

Menü 5.9
(Menü 5.9.1)

Aﬂa©ıda belirtilen 6 metin ﬂablonunu kullanabilirsiniz;
• Lütfen beni ara
• Geciktim. Gelece©im saat
• Íu an nerdesin?
• Yoldayım
• Acil! Lütfen ara.
• Seni seviyorum

Multimedya

(Menü 5.9.2)

Yeni ßablonu kaydettikten sonra, ßu seçenekleri de kullanabilirsiniz.
Mesajlar

86

]

Göster: Multimedya ßablonlar\n\ görebilirsiniz.

]

Düzenle: Multimedya ßablonlar\n\ düzenleyebilirsiniz.

]

Gönder: Multimedya mesajlar\ gönderebilirsiniz.

]

Sil: Multimedya ßablonlar\n\ silebilirsiniz.

]

Yeni ßablon: Yeni multimedya ßablonlar\ ekleminizi sa©lar.

]

Tümünü sil: Tüm multimedya mesajları silmenizi sa©lar.
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Ayarlar
Metin Mesaj\

Menü 5.0
(Menü 5.0.1)

Mesaj Merkezi/Numaras\: SMS merkezi numaras\n\ içerir.

]

|letim raporu: Evet seçene©ini ißaretlerseniz, mesaj\n\z\n baßar\yla
gönderilip, gönderilmedi©ini denetleyebilirsiniz.

]

Geçerlilik süresi: Íebeke servisi metin mesajlar\n\z\n mesaj merkezinde
ne kadar süre saklanaca©\n\ belirleyebilmenizi sa©lar.

]

Ödemeli cevaplama: Bir mesaj gönderildi©inde, bu al\c\ya yan\tlama ve
yan\tlama masraf\n\n size ait telefon faturas\nda ücretlendirme olana©\
sa©lar.

]

Mesaj türleri:
Metin, Ses, Faks, Ça©rı, X.400, E-posta, ERMES
Mesaj türü genellikle Metin olarak ayarlan\r. Metninizi alternatif biçimlere
dönüßtürebilirsiniz. Bu ißlevin kullan\labilirli©i hakk\nda servis sa©lay\c\n\za
baßvurun.

]

Taß\y\c\ Ayar\: Tercih edilen Gsm/Gprs ya da yaln\zca Gsm/Gprs
seçebilirsiniz. Seçilen taß\y\c\n\n, ücretlerinin ve ba©lant\ h\z\n\n
ayarlanmas\yla ilgili daha fazla bilgi için ßebeke operatörünüz ya da servis
sa©lay\c\n\zla görüßün.

Mesajlar

]
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Mesajlar
Multimedya mesaj\

Mesajlar

Konu: Bu menü aç\k oldu©unda, mutimedya mesaj konusunu girebilirsiniz.

]

Slayt Süresi: Mesaj yazarken her sayfan\n görüntülenme süresini gösterir.

]

Öncelik: Seçti©iniz mesaj\n önceli©ini ayarlayabilirsiniz.

]

Geçerlilik süresi: Íebeke servisi metin mesajlar\n\z\n mesaj merkezinde
ne kadar süre saklanaca©\n\ belirleyebilmenizi sa©lar.

]

|letim raporu: Bu menüde Evet seçene©ini ißaretlerseniz, mesaj\n\z\n
baßar\yla gönderilip, gönderilmedi©ini denetleyebilirsiniz.

]

Okundu raporu: Bu menü, mesaj al\c\s\ndan bir okundu onay\ raporu
istemenizi sa©lar.

]

Otomatik indir: Aç\k seçerseniz, multimedya mesajlar\ otomatik olarak
alabilirsiniz. Yaln\zca Ana ßebeke seçerseniz, Ana ßebekeye ba©l\yken
multimedya mesajlar alabilirsiniz.

]

Íebeke profili: Multimedya mesaj sunucusu seçene©ini ißaretlerseniz,
multimedya mesaj sunucusunun URL’sini ayarlayabilirsiniz.

]

|zin verilen mesaj türü
Kißisel: Kißisel mesajlar.
Reklam: Ticari mesaj.
Bilgi: Gerekli bilgiler.
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E-posta

(Menü 5.0.3)

Bu menü, e-posta hesaplar\n\ düzenlemenizi, silmenizi ya da eklemenizi
sa©lar.

E-posta hesab\
Yeni seçerek e-posta hesaplar\ ayarlayabilirsiniz.
aßa©\daki de©erleri ayarlayabilirsiniz.

(Menü 5.0.3.1)

[Seçenekler] ile

]

Göster: Seçilen hesapla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

]

Varsay\lan yap: Bir e-posta hesab\n\ varsay\lan olarak ayarlayabilirsiniz.

]

Düzenle
- Hesap ad\.
- E-posta adresi: Servis sa©lay\c\n\z taraf\ndan size verilen e-posta
adresini girin.
- Ad\m: Bir kullan\c\ ad\ girin.
- Gelen posta sunucusu: E-postalar\n\z\ alan bilgisayar\n POP3 adresini
ve Ba©lant\ noktas\ numaras\n\ girin.

Mesajlar

- Protokol türü: Protokol türünüzü seçin. (POP3/IMAP4)

- Kullan\c\ ad\: E-posta kimli©inizi girebilirsiniz.
- Íifre: E-posta parolan\z\ girin.
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Mesajlar
- Giden posta sunucusu: E-postalar\n\z\ gönderen bilgisayar\n SMTP
adresini ve Ba©lant\ noktas\ numaras\n\ girin.
- Maksimum al\m boyutu: Al\nabilecek dosya boyutunu ayarlar
(100KB/200KB/300KB).
- Sunucuya kaydet: Dosyay\ sunucuya kaydetmek için Aç\k’\ seçin.
- |mza ekle: E-posta mesajlar\n\za imza eklemek için Aç\k’\ seçin.
]

Gelißmiß ayarlar
- E-posta cevap adresi: Yan\t e-posta adresini ayarlayabilirsiniz.
- Gelen port numaras\: E-postalar\n\z\ alan bilgisayar\n POP3 adresini ve
Ba©lant\ noktas\ numaras\n\ girin.
- Giden port numaras\: Bilgisayar\n\z\n e-postalar\n\z\ gönderen SMTP
adresini girin.
- Giden posta kimlik do©rulaması: E-posta gönderirken kimlik do rulama
yapılıp yapılmayaca©ını belirleyebilirsiniz.

Mesajlar
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- Giden sunucu kimli©i: E-posta ID’nizi girin.
- Giden sunucusu Íifresi: E-posta parolan\z\ girin.
]

Yeni hesap: Yeni bir hesap ayarlayabilirsiniz.

]

Sil: Listedeki seçilen hesab\ siler.

]

Tümünü sil: Tüm seçilen hesaplar\ listeden kald\r\n.
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Íebeke profili

(Menü 5.0.3.2)

Profil, |nternet'e ba©lanmak için kullanılan ßebeke bilgileridir.
Bazı operatörlerde, telefon hafızasında kayıtlı varsayılan profiller
bulunmaktadır.

|mza

(Menü 5.0.3.3)

|mzan\z\ olußturabilirsiniz.

Telesekreter numaras\

(Menü 5.0.4)

Bu özellik ßebeke servisi sa©lay\c\s\ taraf\ndan destekleniyorsa, sesli mesaj
alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj al\nd\©\nda, ekranda sembol
görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun ßekilde yap\land\rmak için lütfen
ßebeke servisi sa©lay\c\n\zla servisin ayr\nt\lar\ hakk\nda ba©lant\ kurun.

Bilgi mesaj\

(Menü 5.0.5)

Al
Evet: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi mesajlar\n\ alacakt\r.
Hay\r: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi
mesajlar\n\ almayacakt\r.

]

Mesajlar

]

Uyar\
Evet: Bilgi servisi mesaj numaras\ ald\©\n\zda, telefonunuz uyar\ sesi
verecektir.
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Mesajlar
Hay\r: Bilgi servis mesaj\ alsan\z dahi telefonunuz uyar\ sesi
vermeyecektir.
]

Diller
|stedi©iniz dili [Aç/Kapa] tußuna basarak seçebilirsiniz. Bu ißlemin ard\ndan,
bilgi servis mesaj\ seçti©iniz dilde görüntülenecektir.

Push mesajlar\
Mesajı alıp almayaca©ınızı belirleyecek seçene©i ayarlayabilirsiniz.

Mesajlar
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(Menü 5.0.6)
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Ö©elerim
Dikkat
] Varsayılan klasör adını de©ißtirmeyin. Aksi takdirde düzgün çalıßmayabilir.

Videolar

Menü 6.1

Multimedya hafızasındaki Videolar klasöründe bulunan 3gp, mp4
dosyalarının listesini gösterir. Yalnızca H.263, MPEG4 video-codec ve AMR,
AAC audio-codec ile kodlanmıß 3gp ve MP4 dosyalarını destekler.
]

]

Çal: [Seçenekler] menüsünden Oynat'ı seçerek video dosyasını
oynatabilirsiniz.
Íu yolla gönder:
- Multimedya mesaj: MMS üzerinden video göndermenize izin verir.
- E-posta: E-posta ile video göndermenize izin verir.
- Bluetooth: Bluetooth ile bir video göndermenizi sa©lar.

]

Harici belle©e kopyala: Seçilen dosyayı Multimedya hafızası/Harici
hafıza'ya kopyalayın.
] Bir dosyay\ kopyalarken harici haf\zay\ ç\kart\rsan\z, telefonunuzda ciddi hasara

neden olabilirsiniz.
]

Harici belle©e taß\: Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya
taßıyın.

Ö©elerim

Uyar\
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Ö©elerim
Uyar\

] Bir dosyay\ taß\rken harici haf\zay\ ç\kart\rsan\z, telefonunuzda ciddi hasara neden

olabilirsiniz.
]

Yeni ad ver: Seçilen dosyan\n dosya ad\n\ de©ißtirin.

]

Sil: Bir dosyay\ siler.

]

Tümünü sil: Listedeki tüm dosyalar\ siler.

]

Bilgi: Dosya bilgisini gösterir.

Görüntüler

Menü 6.2

Multimedya haf\zas\ndaki Medyalar\ Foto©raflar klasöründe bulunan JPG
dosyalar\n\n listesini gösterir.
]

Göster: JPG dosyas\n\ Tamam tußuna basarak ya da Seçenek
menülerinden Göster'i seçerek oynatabilirsiniz.

]

Duvar ka©ıdı yap: Bir resmi, duvar ka©ıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

]

Íu yolla gönder

Ö©elerim

- Multimedya mesaj: MMS ile bir görüntü göndermenizi sa©lar.
- E-posta: E-posta ile bir görüntü göndermenizi sa©lar.
- Bluetooth: Bluetooth ile bir görüntü göndermenizi sa©lar.

Dikkat
] Dahili ya da harici haf\zan\n Foto©raflar klasöründe yaln\zca .JPG (.JPEG) dosyalar\

saklanabilir. Dahili ve harici haf\zan\n Görüntüler klasöründe .GIF, .JPG (.JPEG) ve
di©er görüntü biçimi dosyalar\ saklanabilir.
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] Foto©raf klasöründeki .JPG (.JPEG) dosyas\n\ duvar ka©\d\ olarak ayarlamak için

Menü-Multimedya-Foto©raf albümüne gidin ve Seçenekler menüsünde Duvar ka©\d\
yap’\ seçin.
] Ö©elerim'de, her boyut ve biçim için Göster kullanılabilir. (Ancak küçük resim
görünümünde, gif'in yerine bir simge gösterilir).
] Duvar ka©ıdı olarak ayarlanması için Animasyonlu GIF dosyasının 200 KB'den, di©er
dosyaların ise 500 KB'den küçük olması gerekmektedir.
] Dosya boyutları her birinde 500KB(Hareketli GIF dosyası) 200KB(di©erleri)'dan
fazlaysa, "Desteklenmiyor" uyarılı pencere açılır.
]

Bluetooth ile bask\: Kamera modunda çekti©iniz ve WAP ile indirdi©iniz
bir çok foto©raf, Bluetooth üzerinden bir yaz\c\ya aktar\labilir.

Dikkat

] Temel Yazdırma Profilini destekleyen yazıcılarda mevcuttur. Nesne |tiß Profilini

destekleyen yazıcılarda "Bluetooth ile gönder" menüsü ile yazdırabilirsiniz.

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

]

Harici belle©e kopyala: Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici
hafıza'ya kopyalayın.

]

Harici belle©e taß\: Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya
taßıyın.

]

Yeni ad ver: Seçilen dosyan\n dosya ad\n\ de©ißtirin. Dosyan\n uzant\s\n\
da de©ißtiremezsiniz.

]

Sil: Bir dosyay\ siler.

]

Tümünü sil: Listedeki tüm dosyalar\ siler.

Ö©elerim

]
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Ö©elerim
]

Bilgi: Dosya bilgisini gösterir.

]

Liste/tablo 'ya göre göster: Görüntü modunun biçimini (Klasör/Liste)
de©ißtirebilirsiniz.

Sesler

Menü 6.3

Varsayılan Sesler/|ndirilenler/Ses kayıtları/MP3/Melodim/Harici hafıza'daki
MP3, MP4, AAC listesini gösterir. Aßa©\daki [Seçenekler] kullan\labilir:
]

Çal: Video dosyas\n\ Tamam tußuna basarak ya da Seçenek
menülerinden Oynat'\ seçerek oynatabilirsiniz.

]

Zil tonu yap: O s\rada seçilen ses, zil sesi yap\labilir.

]

Böyle gönder
- MMS olarak gönder: MMS ile bir ses gönderebilirsiniz.
- E-posta: E-posta ile ses göndermenize izin verir.
- Bluetooth: Seçilen dosyay\ Bluetooth ile baßka bir ayg\ta
gönderebilirsiniz.

Ö©elerim

Dikkat
] Bluetooth ile dosya göndermek için gönderilecek dosyan\n haf\za kart\nda de©il,

telefon haf\zas\nda bulunuyor olmas\ gerekmektedir. Harici haf\zadan dosya
göndermek için, lütfen önce bunu dahili telefon haf\zas\na kopyalay\n.
]

96

Harici belle©e kopyala: Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici
hafıza'ya kopyalayın.
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]

Harici belle©e taß\: Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya
taßıyın.

]

Yeni ad ver: Seçilen dosyan\n dosya ad\n\ de©ißtirin. Dosyan\n uzant\s\n\
da de©ißtiremezsiniz.

]

Sil: Bir dosyay\ siler.

]

Tümünü Sil: Bir dosyay\ siler.

]

Bilgi: Listedeki tüm dosyalar\ siler.

Di©erleri

Menü 6.4

Multimedya hafızadaki Medyam\ Di©erleri'nde bulunan dosyaların bir listesini
gösterir.

Dikkat
] Göster/Oynat dıßında, "Görüntüler/Sesler" alt menülerinde bulunan aynı ißlevleri

kullanabilirsiniz.
Menü 6.5

Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java uygulamalar\n\ yönetebilirsiniz.
|ndirilen uygulamalar\ çal\ßt\rabilir ya da silebilir veya ba©lant\ seçene©ini
ayarlayabilirsiniz. Bilgi menüsünde Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Ö©elerim

Oyun ve Uygulama
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Ö©elerim
Harici bellek

Menü 6.6

Bu menü, haf\za kart\nda bulunan Videolar, Foto©raflar, Müzik, Metin,
Görüntüler, Sesler ve Di©erleri'ni görüntülemenizi sa©lar. E©er harici haf\za
yoksa, “Lütfen harici belle©i tak\n” mesaj\ aç\l\r.

Dikkat
] Telefonun SIM kart\ olmad\©\nda ç\kart\labilir disk kullan\lamaz.

Yeni Fantastik LG
KE820'de veri depolama ißlevi bulunmaktad\r.USB kablosunu ba©larsan\z,
telefonu bir Taß\nabilir Disk olarak kullanabilirsiniz.
Yaln\zca USB kablosunu ba©layarak PC ile telefon aras\nda h\zl\ erißim
sa©layarak MP3 dosyalar\, foto©raflar, video, metin dosyalar\ vs.
indirebilirsiniz.

Dikkat
] VER| DEPOLAMA ißlevi yaln\zca BEKLEME modunda çal\ß\r.
] Dosyalar\ indirirken kabloyu lütfen ç\kartmay\n. Dosyalar\ indirdikten sonra PC

Ö©elerim

98

'de "Windows Donan\m\ güvenli kald\r"\ seçin ve ard\ndan kabloyu ç\kart\n.
] Bir dosyay\ ç\kart\labilir diske kopyalarken, Ana LCD'de "aktar\l\yor" mesaj\

görebilirsiniz. Bu mesaj VER| DEPOLAMA'n\n çal\ßt\©\n\ gösterir. "aktarma"
s\ras\nda, kabloyu ç\kartmay\n. "aktarma" s\ras\nda kabloyu ç\kart\rsan\z, veri
aktar\m\ kesilir.
] VER| DEPOLAMA s\ras\nda bir ça©r\ gelirse, ça©r\ reddedilir ancak kabloyu
ç\kartt\ktan sonra cevaps\z ça©r\y\ görebilirsiniz.
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Profiller
Profillerde, farkl\ ißlemler, ortamlar ya da arayan gruplar\ için telefonun
seslerini ayarlayabilir ve kißiselleßtirebilirsiniz.
Alt\ önceden ayarlanm\ß profil bulunmaktad\r: Genel, Sessiz, Titreßim,
Yüksek, Kulakl\k ve Çevrimdıßı. Sessiz ve Titreßim haric her profil
kißiselleßtirilebilir. Sol seçim tußuna
[Menü] bas\n ve yukar\/aßa©\
gezinme tußlar\n\ kullanarak Profiller'i seçin.

Etkin

(Menü 7.X.1)

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleßtirmek istedi©iniz profile ilerleyin ve sol seçim
tußuna
[Seç] ya da Tamam tußuna bas\n.
3. Ard\ndan Etkin'i seçin.

Kißiselleßtir

(Menü 7.X.2)

Tercih edilen profilin üzerine gelin ve Tamam tußuna basın. Tamam tußuna
bast\ktan sonra Kißiselleßtir'i seçin. Profil ayar\ seçene©i aç\l\r.
Ça©rı uyar\ türü: Seçene©i gerekti©i gibi ayarlay\n.

]

Zil Tonu: Gelen aramalar için uyar\ türünü belirleyin.

]

Zil ses seviyesi: Zil sesinin yüksekli©ini ayarlayın.

]

Mesaj Uyarı türü: Mesajlar için uyarı türünü belirleyin.

]

Mesaj Tonu: Mesajlar için uyar\ tonunu belirleyin.

Profiller

]
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Profiller
]

Tuß sesi: |stadi©iniz tuß sesini seçin

]

Tuß ses seviyesi: Tuß sesi yüksekli©ini ayarlay\n.

]

Ses efekti seviyesi: Efekt sesinin seviyesini belirleyin.

]

Ses seviyesini aç/kapa: Telefonun Açılıß/kapanıß sesinin seviyesini
belirleyin.

]

Otomatik Yanıtla: Bu ißlev, yaln\zca telefonunuz bir handsfree (eller
serbest) kitine ba©l\ oldu©unda etkinleßtirilir.

• Kapalı: Telefon, otomatik olarak yan\t vermez.
• 5 sn sonra: 5 saniye sonra telefon otomatik olarak yan\t verir.
• 10 sn sonra: 10 saniye sonra telefon otomatik olarak yan\t verir.

Profiller
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Rehber
Ara
1. Sa© seçim tußu
seçin.

Menü 8.1

[Rehber] ya da [Tamam] dü©mesine basarak Ara’y\

2. Bulmak istedi©iniz adı girin.

Dikkat
] Aramak istedi©iniz kißinin veya numaran\n ilk harflerini girerek h\zl\ arama yap\labilir.

3. Giriß düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesli etiket eklemek
isterseniz
[Seçenekler] tußuna bas\n. Aßa©\daki menü görüntülenir.
]

Ayrıntılar: Seçti©iniz ad ya da numara hakk\nda bilgileri görebilirsiniz.

]

Düzenle: Gezinme tußunu kullanarak ad\ ve numaray\ düzenleyebilirsiniz.

]

Bluetooth ile gönder: Seçilen kaydı bluetooth ile gönderebilirsiniz.

]

Yeni mesaj
- Metin mesaj\: Seçilen numaraya metin mesaj\ gönderir.
- Multimedya mesaj: Seçilen numaraya multimedya mesaj gönderir
- E-posta: Seçilen numaraya e-posta mesaj\ gönderir.
Telefona/SIM’e kopyala: Kaydı SIM'den telefona ya da telefondan SIM'e
taßıyabilirsiniz.

]

Sil: Girißi silebilirsiniz.

Rehber

]
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Rehber
Yeni ekle

Menü 8.2

Bu ißlevi kullanarak telefon defterine giriß ekleyebilirsiniz.Telefon belle©i
kapasitesi 1000 girißtir. SIM kart belle©inin kapasitesi hücresel servis
sa©lay\c\ya ba©l\d\r. Karakter say\s\ SIM kart\na ba©l\ bir özelliktir.

Dikkat
] Saklanabilecek isim ve numara uzunlu©u SIM kart türüne ba©l\d\r.

1. Sol seçim tußu

[Seç] ya da [OK] basarak Girdi ekle.

2. Girißi saklamak istedi©iniz belle©i seçin: SIM veya Telefon. Telefon
seçene©ini ißaretlerseniz, Ana numara olarak kullanmak istedi©iniz
numaray\ seçmeniz gerekir.

Arayan gruplar

Menü 8.3

Her grup en fazla 20 üyeden olußabilir. Listeleyebilece©iniz 7 adet grup
bulunur.

Rehber
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]

Üye listesi: Seçmiß oldu©unuz grup üyelerini görüntüler.

]

Grup zil sesi: Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi
belirleyebilmenizi sa©lar.

]

Grup simgesi: Gruba ba©l\ olan simgeyi seçebilmenizi sa©lar.

]

Üye ekle: Gruba üyeler ekleyebilirsiniz.
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]

Üyeyi ç\kart: Ancak ad ve telefon numaras\ telefon defterinde kal\r.

]

Yeni ad ver: Grup ad\n\ de©ißtirebilirsiniz.

]

Tümünü kaldır: Üyeyi Grup üyesi listesinden ç\karabilirsiniz.

Hızlı arama

Menü 8.4

ile
aras\ndaki tußlara |sim listesi girißi atayabilirsiniz. Do©rudan bu
tußa basarak arayabilirsiniz.
1. Bekleme modundayken
defterini aç\n.

[Rehber] tußuna basarak, önce telefon

2. Hızlı ara seçene©ine ilerleyip, ard\ndan

[Tamam] tußuna bas\n.

3. H\zl\ arama numaras\ eklemek isterseniz <Boß> seçene©ini ißaretleyin.
Bu ißlemin ard\ndan, telefon defterinde ad\ arayabilirsiniz.
4. Bir numarayı hızlı arama olarak atadıktan sonra, kaydı de©ißtirebilir ve
silebilirsiniz. Bu numaraya arama yapabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

Kendi numaram (SIM karta ba©l\d\r)

Menü 8.5

SIM karta kendi numaran\z\ kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Rehber
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Rehber
Kartvizitim

Menü 8.6

Bu seçenek, Ad, cep telefonu numaras\ vs. içeren kendi kartvizitinizi
olußturman\z\ sa©lar. Yeni bir kartvizit olußturmak için sol seçim tußuna
[Düzenle] bas\n ve alanlara bilgi girin.

Ayarlar

Menü 8.7

1. Bekleme modunda sa© seçim tuﬂuna

[Rehber] bas\n.

2. Ayarlar'a ilerleyin ve sol seçim tußuna

[Tamam] basın.

]

Varsay\lan bellek
|lerleyerek Varsayılan bellek'i seçili duruma getirin ve sol seçim tußuna
[Tamam] basın.
- Her zaman sor seçerseniz, telefon nereye kaydetmek istedi©inizi
soracakt\r.
- E©er SIM ya da Telefon, seçerseniz, telefon kaydı SIM'e ya da telefona
kaydedecektir.

]

Rehber

104

Seçen. göster
|lerleyerek Seçenekleri göster'i seçili duruma getirin ve sol seçim tußuna
basın
[Seç].
- Yalnızca ad: Telefon defteri listesini yaln\zca adlar\ görüntüleyecek
ßekilde ayarlay\n.
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- Foto©raflı: Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve foto©raf
görüntüleyecek ßekilde ayarlay\n.
]

Tümünü Kopyala/Tümünü taßı
Kay\tlar\ SIM kart haf\zas\ndan Telefon haf\zas\na ya da tam ters yönde
kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken
defterini aç\n.

[Rehber] tußuna basarak, önce Telefon

2. Tümünü Kopyala/Tümünü taß\ seçene©inin üzerine gelin ve bu menüye
girmek içi
[Tamam] tußuna bas\n.
• SIM’den telefona: Girißi SIM Karttan Telefon belle©ine
kopyalayabilirsiniz.
• Telefondan SIM’e: Girißi Telefon belle©inden SIM Karta
kopyalayabilirsiniz.
]

Rehberi temizle
SIM kart, Telefon belle©i girißlerinin tümünü silebilirsiniz. Sesli etiketler
d\ß\nda, bu ißlevin kullan\labilmesi için Güvenlik kodu gerekir.

1. Bekleme modunda sa© seçim tußuna
ve
[Seç] tußuna bas\n.

[Rehber] bas\n, Evet’i seçin

3. Güvenlik kodunuzu girin ve sol seçim tußuna
seçim tußuna
[Geri] basın.

[Tamam] ya da sa©

Rehber

2. Ard\ndan silinecek belle©i seçin.
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Rehber
]

Serv. arama no.
Íebeke operatörünüz taraf\ndan sa©lanan belirli servisler listesine erißmek
için, bu ißlevi kullan\n (SIM kart taraf\ndan destekleniyorsa).

Rehber
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Ayarlar
Tarih / Saat

Menü 9.1

Tarih ve saatle ilgili ißlevleri ayarlayabilirsiniz.
]

Tarih Ayarla

]

Tarih formatı

Günün tarihini girebilirsiniz.
Tarih biçimini YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY.
(G: Gün / A: Ay / Y: Y\l)
]

Saati Ayarla

]

Saat formatı

]

Otomatik güncelle

Geçerli saati girebilirsiniz.
Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.
Açık'ı seçti©inizde telefon tarihi ve saati otomatik olarak günceller.

Dikkat

Güç Tasarrufu

Menü 9.2

Ayarlar

] Bu ißlevi, ßebeke servis sa©layıcınız destekliyorsa kullanabilirsiniz.

E©er Açık yaparsanız, telefonu kullanmadı©ınızda güç tasarrufunda
bulunabilirsiniz.
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Ayarlar
Ekran
Duvar ka©\d\

Menü 9.3
(Menü 9.3.1)

Bekleme modunda gösterilecek arka plan resmini seçebilirsiniz.
Varsay\lan Görüntüler,|ndirilenler ve çekti©iniz Foto©raflar’dan istedi©iniz
foto©raf\ seçebilirsiniz.
Aßa©\daki seçenekler gösterilir
- Göster: Görüntüleri ve foto©raflar\ görmenizi sa©lar.
- Duvar ka©\d\ yap: Görüntüyü ve foto©raf\ duvar ka©\d\ olarak
ayarlayabilirsiniz.
- Íu yolla gönder
Multimedya: MMS ile bir görüntü gönderebilirsiniz.
E-posta: E-posta ile bir görüntü göndermenize izin verir.
Bluetooth: Bluetooth ile görüntü gönderebilirsiniz.
Ayarlar
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- Harici belle©e Kopyala/Taß\: Seçilen dosyay\ Multimedya haf\zas\/Harici
haf\za’daki ayn\ klasöre Kopyalar/Taß\r.
- Bluetooth ile Bask\: Kamera modunda çekti©iniz ve WAP ile indirdi©iniz
bir çok foto©raf, Bluetooth üzerinden bir yaz\c\ya aktar\labilir.
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- Slayt gösterisi: Slayt Gösterisi modu, görüntüleri slayt gösterisi biçiminde
görüntüler.
- Yeni ad ver: Seçilen dosyan\n ad\n\ de©ißtirir.
- Sil: Dosyay\ siler
- Tümünü Sil: Listedeki tüm dosyalar\ siler.
- Bilgi: Dosya bilgilerini gösterir.
- Liste/tablo ßeklinde göster: Görüntü modunun biçimini (Klasör/Liste)
de©ißtirebilirsiniz.

Menü Stili

(Menü 9.3.2)

Telefonunuz Tablo ve Sonsuz menü temalar\ndan birini kullanman\za olanak
tan\r. Kayd\rarak ve sol seçim tußuna
[Tamam] basarak menü rengini
ayarlay\n.

Bekleme modu metni

(Menü 9.3.3)

Ayarlar

Aç\k seçene©ini ißaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni
düzenleyebilirsiniz.
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Ayarlar
Arka plan ıßı©ı süresi süresi

(Menü 9.3.4)

Ekran\n ayd\nlatma süresini ayarlayabilirsiniz (Kapal\/10 san./20 san./
30 san./60 san.)

Parlaklık

(Menü 9.3.5)

LCD'nin parlaklı©ını ayarlayabilirsiniz: %100, %80, %60, %40

Íebeke adı

(Menü 9.3.6)

Network'ün adını ekrandan gizleyebilir yada görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekran k\sayolu

(Menü 9.3.7)

Aç\k seçilmesi 4 gezinme tußunun ve Menü tußunun ißlevlerinin, bekleme
penceresinin ortas\nda resimler olarak görüntülenmesini sa©lar
(Profiller/Mesajlar/Favoriler/Rehber).
Ayarlar
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Diller

Menü 9.4

Telefonunuzun ekran\nda görüntülenen metinlerin dilini de©ißtirebilirsiniz. Bu
de©ißiklik, Dil Giriß modunu da etkiler.
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Ba©lantı
Bluetooth

Menü 9.5
(Menü 9.5.1)

Bluetooth, birbirlerine yak\n uyumlu cep telefonu, çevre birimi ve
bilgisayarlar\n, herhangi bir kabloya gereksinim duyulmadan do©rudan
iletißim kurmalar\n\ sa©lar. Bu telefon, dahili Bluetooth ba©lant\ özelli©ine
sahiptir.

Dikkat
] Baßka bir Bluetooth cihazından veri alırken, telefon sizden bir onay ister.Transferi

onayladıktan sonra dosya telefonunuza kopyalanır.
] Dosya, türüne ba©lı olarak aßa©ıdaki klasörlerde saklanır:

Bluetooth'u ayarla
Bluetooth ißlevini etkinleßtirebilir ya da iptal edebilirsiniz.

Ayarlar

- MP3 (.mp3, mp4, aac): Müzik klasörü.
- Video (.3GP): video klasörü.
- Rehber kayıtları (.VCF): Rehber.
- Di©er dosyalar (.*.*): Dosya saklama klasörü.
] Telefon normalde WIDCOMM sürücüsüyle (sürüm 1.4.3.4) ya da WIDCOMM
sürücüsüyle (sürüm 1.4.2.10) çal\ßmaktad\r. Bluetooth ile LG Contents Bank’i de
desteklememektedir.
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Ayarlar
Eßleßmiß cihazlar
KE820’ünüzün eßleßmiß oldu©u tüm cihazlar\ görüntüleyebilirsiniz.
Eßleßtirilmiß ciha4zları ya da Ahizesiz cihazları girdi©inizde, her iki menüde
de aßa©ıdaki seçenekleri görebilirsiniz.

Ayarlar

112

]

Ba©lan/Ba©lant\y\ kes: Eßleßmiß Bluetooth cihazlar\n\za ba©lanman\z\
sa©lar.

]

Yeni ekle: Yeni Bluetooth cihazlar\ araman\z\ ve bunlar\ telefonunuzun
eßleßmiß cihazlar listesine eklemenizi sa©lar. Yeni ekle’yi seçti©inizde,
telefonunuz aral\k içindeki Bluetooth cihazlar\n\ aramaya baßlayacakt\r.
Eßleßme yapmak istedi©iniz cihaz listede görüntülendi©inde sa© seçim
tußuna
[Durdur] bas\n.
|stedi©iniz cihaza ilerleyin ve sol seçim tußuna
[Eßleßtir] bas\n. Daha
sonra parolay\ girmeniz istenecektir. Parola, kullanmak istedi©iniz herhangi
bir kod (her iki cihazda da ayn\ parola kullan\lmal\d\r) ya da eßleßtirmek
istedi©iniz cihaz\n üreticisi taraf\ndan önceden belirlenmiß bir parola olabilir.
Önceden belirlenmiß bir parolas\n\n olup olmad\©\n\ belirlemek için lütfen
eßleßtirmeyi baßlatt\©\n\z cihaz\n Kullan\c\ K\lavuzu’na bak\n.

]

K\sa ad ata: Eßleßtirilmiß Bluetooth cihaz\n\n ad\n\ ve telefonda nas\l
gösterilece©ini de©ißtirmenizi sa©lar.

]

Yetkili k\l/Yetkisiz k\l: Her Bluetooth cihaz\ aras\nda yetkili ba©lant\y\
ayarlaman\z\ sa©lar. E©er telefonunuzla düzenli olarak Bluetooth kulakl\k
kullan\yorsan\z, ba©lant\y\ yetkili olarak ayarlad\©\n\zda, kulakl\©\ her
açt\©\n\zda telefon ile kulakl\k ba©lant\s\ otomatik olarak kurulur.
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]

Tüm servisler: Bluetooth cihaz\ taraf\ndan desteklenen tüm hizmetleri
görmenizi sa©lar.

]

Sil: Eßleßtirilmiß bir Bluetooth cihaz\n\ silmenizi sa©lar.

]

Tümünü Sil: Tüm eßleßtirilmiß Bluetooth cihazlar\n\ silmenizi sa©lar.

Ayarlar
]

Telefonumun görünürlü©ü
Bu durum, telefonunuzun di©er Bluetooth cihazlar\na görünür olup
olmayaca©\n\ gösterir.

]

Telefonumun ad\
Bluetooth cihaz\n\n ad\n\ belirleyebilirsiniz. Varsay\lan ad LG KE820'dur.

Desteklenen serviser
Telefonun destekledi©i Bluetooth hizmetlerinin bir listesini görüntüler.
]

Kulakl\k

]

Handsfree
Dosya aktar\m\

]

Görüntü bask\s\

]

Çevirmeli a©

]

Kartvizit aktarma

]

Di©er servisleri tarama

]

Seri port cihaz\

Ayarlar

]
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Ayarlar
Íebeke seçimi

(Menü 9.5.2)

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir ßebeke seçebilirsiniz. Íebeke seçimi
genellikle Otomatik olarak ayarlan\r.
Íebeke seçimi
Bir ßebeke türünü seçebilirsiniz.

Ayarlar
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]

Otomatik: Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize ßebekeyi
otomatik olarak arar ve seçer. Otomatik modu bir kez seçtikten sonra, güç
aç\l\p kapat\lsa dahi telefon “Otomatik” olarak ayarlanacakt\r.

]

Manuel: Telefon kullan\labilir ßebekelerin listesini bulup, size gösterir.
Bunun ard\ndan kullanmak istedi©iniz ßebekeyi, kendi ülkenizdeki ßebeke
operatörüyle dolaß\m anlaßmas\ varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili
ßebekeye erißemezse, size baßka bir ßebeke seçme olana©\ sunar.
Telefonu kapatt\©\n\zda, telefon ßebeke ayar\n\ Otomatik olacak ßekilde
s\f\rlar.

]

Tercih edilen: Tercih edilen ßebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon,
di©er ßebekelere kaydetmeye çal\ßmadan önce listedeki ilk ßebekeye
kaydetmeye çal\ß\r. Bu liste, telefonda bulunan önceden tan\mlanm\ß,
bilinen ßebekeler listesinden ayarlan\r.
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GPRS

(Menü 9.5.3)

Çeßitli durumlara ba©l\ olarak GPRS servisini ayarlayabilirsiniz.
Açılıken
Bu menüyü seçerseniz, telefonu açt\©\n\zda otomatik olarak GPRS
ßebekesine kaydolunur. Olußturulmuß bir WAP ya da PC çevirmeli a©
uygulamas\n\ baßlatarak, telefon ve ßebeke aras\nda ba©lant\ sa©lanabilir ve
veri transferi yap\labilir. Uygulamay\ sona erdirdi©inizde, GPRS ba©lant\s\
sona erer ancak GPRS ßebekesi kayd\ devam eder.
Gerekti©inde
Bu menüyü seçerseniz, bir WAP servisine ba©land\©\n\zda GPRS ba©lant\s\
kurulur, WAP ba©lant\s\n\ sona erdirdi©inizde kapan\r.

Íebeke profili

(Menü 9.5.4)

Profil, |nternet’e ba©lanmak için kullan\lan ßebeke bilgileridir.
Ayarlar

Baz\ operatörlerde, telefonda kay\tl\ varsay\lan profiller bulunmaktad\r.
Varsay\lan profillere yeni ad verilemez.
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Ayarlar
USB ba©lant\s\ modu

(Menü 9.5.5)

Veri hizmeti ve Veri saklama modlar\ndan birini seçebilirsiniz.

Dikkat

] Telefon belle©ini kullanmayı tamamladı©ınızda Çık'ı tıklatın ve aßa©ıdaki adımları

gerçekleßtirin.(dikkat: Kabloyu çıkartmadan önce Çık'ı tıklatmanız gerekmektedir. Aksi
takdirde, aktarılan verilerin sa©lam oldu©u garanti edilemez.)

1. Uyarı alanını tıklatın. [Donanım Ba©lantısını Kesin ya da Çıkartın]
2. USB Veri Depolama Cihazını seçin ve Durdur'u tıklatın. Aßa©ıdaki mesaj
görüntülenir: “‘USB Veri Depolama Cihazı’ cihazı, artık güvenli biçimde
sistemden kaldırılabilir”.
3. Ardından kabloyu çıkartın.

Ça©rı

Menü 9.6

Ayarlar menüsündeyken [Seç] tußuna basarak, aramayla ilgili menüyü
ayarlayabilirsiniz.
Ayarlar
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Ça©r\ Yönlendirme

(Menü 9.6.1)

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramalar\, faks aramalar\n\ ve veri
aramalar\n\ baßka bir numaraya yönlendirebilmenizi sa©lar. Ayr\nt\l\ bilgi için,
servis sa©lay\c\n\za baßvurun.
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Tüm sesli aramalar
Sesli aramalar\ koßulsuz olarak yönlendirir.

]

Meßgulse

]

Cevap yoksa

Telefon kullan\mdaysa sesli aramalar\ yönlendirir.
Yan\tlamad\©\n\z sesli aramalar\ yönlendirir.
]

Ulaß\lam\yorsa

]

Bütün veri aramalar\

]

Bütün fax aramalar\

]

Tümü iptal

Telefon kapal\ veya kapsama alan\ d\ß\ndaysa sesli aramalar\ yönlendirir.
Bilgisayar ba©lant\s\na sahip bir numaraya koßulsuz olarak yönlendirir.
Faks ba©lant\s\na sahip bir numaraya koßulsuz olarak yönlendirir.
Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.
Arama yönlendirme menülerinde aßa©\daki alt menüler bulunur.

Ayarlar

Alt menüler
- Etkin
|lgili servisi etkinleßtirir.
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Ayarlar
Telesekreter merkezine
Mesaj merkezine aktar\r. Bu ißlev Tüm veri aramalar\ ve Tüm faks
aramalar\ menülerinde görüntülenmez.
Di©er numaraya
Yönlendirmenin yap\laca©\ numaray\ girer.
Favori numaraya
En son yönlendirilen numaray\ görüntüleyebilirsiniz.
- |ptal
|ptal Et.
- Durumu göster
|lgili servisin durumunu görüntüler.

Cevap modu
]

Herhangi bir tuß

Ayarlar

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramay\
yan\tlayabilirsiniz.
]

(Menü 9.6.2)

[Bitir] tußu d\ß\ndaki tüm tußlarla

Sadece gönder tußu
Bu menüyü seçerseniz, gelen aramay\ yaln\zca
yan\tlayabilirsiniz.
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(Menü 9.6.3)

(ßebekeye ve aboneli©e ba©l\d\r)
]

Íebekeye göre belirle
Bu seçene©i ißaretlerseniz, telefon numaran\z\ hat 1 veya hat 2 gibi iki hat
servisine ba©l\ olarak gönderebilirsiniz.

]

Aç\k
Telefon numaran\z\ üçüncü ßah\slara gönderebilirsiniz. Numaran\z al\c\n\n
telefonunda görüntülenir.

]

Kapal\
Telefon numaran\z görüntülenmez.

Ça©r\ Bekletme

(Menü 9.6.4)

(ßebekeye ba©l\d\r)
]

Etkin

]

|ptal Et

Ayarlar

Etkinleßtir seçene©ini ißaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramay\ kabul
edebilirsiniz.
|ptal seçene©ini ißaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramay\ kabul edip
onaylayamazs\n\z.
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Ayarlar
]

Durumu göster
Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Dakika hatırlatıcı

(Menü 9.6.5)

Aç\k seçene©ini ißaretlerseniz, görüßme süresince her dakikada bir verilen
uyar\ sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

Oto. tekrar ara
]

(Menü 9.6.6)

Aç\k
Bu ißlev etkinleßtirildi©inde, araman\n baßar\s\z olmas\ durumunda telefon
otomatik olarak yeniden aramay\ dener.

]

Kapal
|lk araman\n baßar\s\z olmas\ durumunda telefonunuz yeniden aramay\
denemez.

Ayarlar

DTMF tonlarını gönder

Telesekreterinizi ya da di©er otomasyonlu telefon hizmetlerini kontrol etmek
için tuß tonları gönderebilirsiniz.
 Bilgi
DTMF sesi: Çift Tonlu Çoklu Frekans
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(Menü 9.6.8)

Bu menü, yalnızca SIM kart iki abone numarasını, yani iki telefon hattını
destekledi©inde gösterilir. Ça©rı yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi
telefon hattını (Hat 1 ya da Hat 2 arasında) kullanmak istedi©inizi seçin.
Seçilen hat hangisi olursa olsun, her ikisine de gelen ça©rılar cevaplanabilir.

Güvenlik
PIN kodu iste©i

Menü 9.7
(Menü 9.7.1)

Bu menüde, telefon, aç\ld\©\nda SIM kart\n\z\n PIN kodunu soracak ßekilde
ayarlayabilirsiniz. Bu ißlev etkinleßtirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.
1. Güvenlik ayarlar\ menüsünde PIN kodu iste©i seçene©ini ißaretleyip,
ard\ndan
[OK].
2. Etkin/Devre d\ß\ b\rak ayarlama.

4. 3 kezden fazla yanl\ß PIN kodu girerseniz, telefon kilitlenir. PIN bloke
olursa, PUK kodunu girmeniz gerekir.

Ayarlar

3. Ayar\ de©ißtirmek isterseniz, telefonu açt\©\n\zda PIN kodunu girmeniz
gerekir.

5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan
fazla hatal\ girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazs\n\z. Servis
sa©lay\c\n\za baßvurman\z gerekir.
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Ayarlar
Telefon kilidi

(Menü 9.7.2)

Telefonun yetkisiz kißilerce kullan\lmas\n\ önlemek için, güvenlik kodunu
kullanabilirsiniz. Telefonu açt\©\n\zda, telefon kilidini Aç\ld\©\nda'ya
ayarlad\©\n\zda telefon güvenlik kodu ister. Telefon kilidini SIM
de©ißti©inde'ye ayarlarsan\z, telefon yaln\zca SIM kart\n\z\ de©ißtirdi©inizde
güvenlik kodunu ister.

Otomatik tuß kilidi

(Menü 9.7.3)

Otomatik tuß Kilidi özelli©i etkin oldu©unda telefon kilitlenir.

Ça©r\ Engelleme

(Menü 9.7.4)

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramalar\
yapmas\n\ veya almas\n\ engeller. Bu ißlev, arama engelleme ßifresini sorar.
Aßa©\daki alt menüleri görebilirsiniz.

Ayarlar

]

Giden tüm aramalar

]

Uluslararası giden ça©rı

]

Dolaßımda Uluslararası giden

Tüm giden aramalar\ engelleme servisi.
Tüm giden uluslararas\ aramalar\ engelleme servisi.
Kendi ülkemdeki ßebeke hariç tüm giden uluslararas\ aramalar\ engelleme
servisi.
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Gelen tüm aramalar
Tüm gelen aramalar\ engelleme servisi.

]

Dolaß\mda gelen arama

]

Tümü iptal

]

Íifre de©ißtir

Yurtd\ß\ndayken gelen tüm aramalar\ engelleme servisi.
Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.
Arama Engelleme Servisi ßifresini de©ißtirebilirsiniz.
Alt menüler:
- Etkin
Íebekeden arama s\n\rland\rma servisinin etkinleßtirilmesi iste©inde
bulunulmas\n\ sa©lar.
- |ptal
Seçili arama s\n\rland\rma servisini devre d\ß\ b\rak\r.
Aramalar\n engellenip engellenmedi©ini denetler.

Ayarlar

- Durumu göster
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Ayarlar
Sabit aranan numaras\ (SIM karta ba©l\d\r)

(Menü 9.7.5)

Giden aramalar\ seçili telefon numaralar\ ile s\n\rland\rabilirsiniz. Numaralar
PIN2 kodunuz taraf\ndan korunur.
]

Açık
Giden aramalar\ seçili telefon numaralar\ ile s\n\rland\rabilirsiniz.

]

Kapalı

]

Numara listesi

Sabit arama ißlevini devre d\ß\ b\rakabilirsiniz.
Sabit numara olarak kaydedilen numaralar\n listesini görüntüleyebilirsiniz.

Kodları de©ißtir

(Menü 9.7.6)

PIN, telefonun yetkisiz kißilerce kullan\lmas\n\ önlemek için kullan\lan
Personal Identification Number’\n (Kißisel Kimlik Numaras\) k\saltmas\d\r.
Aßa©\daki erißim kodlar\n\ de©ißtirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu,
PIN2 Kodu.
Ayarlar
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1. Güvenlik kodu/PIN1/PIN2 kodlar\n\ de©ißtirmek isterseniz, orijinal
kodunuzu girip
[Tamam] tußuna bas\n.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, do©rulay\n.
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Menü 9.8

Ortak/ Multimedya/Di©er/SIM/Harici olmak üzere her haf\za biriminin boß
haf\zas\n\ ve haf\za kullan\m\n\ kontrol edebilirsiniz. Her haf\za menüsüne
gidebilirsiniz.

Ayarları geri yükle

Menü 9.9

Telefonun baßlang\çtaki fabrika ayarlar\na dönmesini sa©layabilirsiniz. Bu
ißlevi etkinleßtirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Ayarlar
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Aksesuarlar
Cep telefonunuzla kullanabilece©iniz çeßitli aksesuarlar vard\r. Kißisel iletißim
ihtiyaçlar\n\za göre bu seçenekler aras\ndan seçim yapabilirsiniz.

Seyahat Adaptörü
Bu ßarj cihaz\ evinizden veya ofisinizden uzaktayken
bataryay\ ßarj edebilmenizi sa©lar.

Standart Batarya

CD/Veri kablosu
Cihazlar aras\nda veri aktarmak için telefonunuzu
bilgisayara ba©layabilirsiniz.
Aksesuarlar

126

Kombo Hands free kulaklıklı-mikrofon ve
müzik çalar kumandası
Stereo kulaklık
Kumanda: Cevapla ve Kapat dü©mesi, müzik çalar
kumandası, ses kontrolü, bekletme dü©mesi ve mikrofon.
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Dikkat
] Daima orijinal LG aksesuarlar\ kullan\n.
] Bu kurallara uyulmamas\ garantiyi geçersiz k\labilir.
] Aksesuarlar farkl\ bölgelerde de©ißiklik gösterebilir, ayr\nt\l\ bilgi için lütfen bölgesel

servis ßirketimize veya acentemize baßvurun.

Aksesuarlar
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Teknik Veriler
Teknik Veriler

Genel
Ürün ad\ : KE820
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam \s\s\
Maksimum : +55°C
Maksimum : -10°C
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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.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.

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

Cover

Cutout-line
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Part of the phone
1
5

4

KE820

6

2

7

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

3
9

8

1. Earpiece
2. Main LCD
3. Alpha numeric keys
4. Side keys
5. End key
6. MP3 hot key
7. Side camera key
8. Handsfree slot
9. Memory slot

For more details, please refer to the User Guide.

Using the Camera

Taking a Picture

1. Select Camera, and then press the left soft key
[OK].
If you want to reach this menu directly, press for a long
time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
press the key.
3. Press and hold side camera key halfway, activate Auto
Focus function. And then press and hold side camera
key fully, you can take a photo. After taking a picture,
the photo will be saved automatically without displaying
the menu bar to save.
4. You can capture the screen with a side camera key .
Note
] You can control the brightness and zooming by pressing the

navigation key. (

,

,

,

).

Resolution
Save to
Flash on/off

Options

Album

Using the camera module built in your phone, you can take
pictures of people or events while on the move. Additionally,
you can send photos to other people in a multimedia
message.
1. From standby mode, press the camera button or press
Menu (4.1). and then you can access to Camera mode.
2. Press left or right on the Navigation Key to adjust
brightness and up and down for zoom.
3. Press to take the picture.
4. To view your picture, press the right soft key
Album.
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Using the MP3 player
The KE820 has an integrated MP3 player built-in. You can
enjoy listening to MP3 music files on a memory in your
phone using a compatible headset or via the internal
loudspeaker.
Note

] It is possible to listen to stereo music via A2DP.First, choose

9.Settings -> 5.Connectivity -> 1.Bluetooth -> 2. Pairing Devices
Pair and connect with your Bluetooth stereo headset.Then choose
4.Multimedia -> 3.MP3 Player You can listen to stereo music via
your Bluetooth stereo headset.A2DP is only available on the MP3
player screen, not in BGM mode.

The following screen is displayed.
Stereo
Playmode
Shuffle

] Because of the small dimension of the speaker, in some cases the

audio could be distorted, especially at maximum volume and
when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend
you to use the stereo headset in order to appreciate the high
quality of your music.
] When an MP3 is playing on the MP3 player, if you press the MP3
short key, you can use BGM mode. In BGM mode MP3s can be
played while other functions are being used. BGM can be
stopped on the MP3 player screen.
] If you press the camera long key on the MP3 player, the hold
function is enabled. This blocks all key input. You can disable hold
by pressing the camera long key again.

Using the 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.
Use the Music composer feature to create your very own
ring tone so you’ll always recognise your phone ringing.
1. Press Menu and open Multimedia.
2. Scroll to Music composer and Press the left soft key [Ok].
3. Enter Compose melody to create a ring tone. Three mode
will help you make a ring tone.
] Humming mode
- Press the left soft key
[Record].
The humming mode feature is up to 30
seconds.
Record

Back

]

Options

Back

Keyboard mode
- You can compose the melody with a
keyboard tone by pressing numeric
keys.

Volume level
20 volume levels
including mute
Progressive bar

Options

Back

Status of the music
controller

Running time

Enter notes using the following keys:
Play, Stop
C/Do
F/Fa
B/Ti
#

Octave Up
D/Re
G/So
C/Do
]

Options

Octave down
E/Mi
A/La
D/Re

Score mode
You can compose the melody with
entering the desired notes.

Back

Play/Stop
Cursor Left
Note Down
Rest

Octave up
Cursor Right
Shorten Note
#

Octave Down
Note Up
Lengthen Note

