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Giriş
Giriş

En son mobil komünikasyon
teknolojisi ile çalışması için LG
tarafından tasarlanmış kompakt ve
gelişmiş KU380 3G telefonu satın
aldığınız için tebrikler.

Bu kullanıcı kılavuzu,
telefonunuzun kullanımı ve
çalışmasına ilişkin önemli bilgiler
içerir. Lütfen en iyi performans
için ve telefonla ilgili herhangi
bir zarar ya da yanlış kullanımı
önlemeye yönelik olarak tüm
bilgileri dikkatlice okuyun. Bu
kullanıcı kılavuzunda açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik
ya da modifikasyon, bu ekipmanla
ilgili garantinizi geçersiz kılabilir.
Kayar kapaklı tipteki telefonların
manyetik kilitli telefon kaplarıyla
kullanımı, şebeke sinyalinin
kaybedilmesi ve telefonun
kapanması gibi sorunlara yol
açmıştır.
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Güvenliğiniz İçin

UYARI!
• Cep Telefonları uçaklarda daima
kapalı tutulmalıdır.
• Araç kullanırken telefonu elinizde
tutmayın.
• Telefonunuzu benzin istasyonları,
yakıt depoları, kimya tesisleri ya da
patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
• Güvenliğiniz için SADECE belirtilen
ORİJİNAL pilleri ve şarj cihazlarını
kullanın.
• Şarj edilirken telefonu ıslak elle
tutmayın. Elektrik çarpabilir ya da
telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
• Telefonu küçük çocukların
ulaşamayacağı güvenli bir yerde
saklayın. Telefon, söküldüğünde
boğulma tehlikesine yol açabilecek
küçük parçalar içerir.

DİKKAT!
• Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan
yerlerde telefonunuzu kapatın.
Örneğin hassas tıbbi ekipmanları
etkileyebileceği için telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın.
• Acil aramalar tüm
mobil şebekelerde
kullanılmayabilmektedir. Bu
sebeple acil aramalar için yalnızca
cep telefonunuza asla bağımlı
kalmamalısınız.
• Telefonunuza zarar gelmemesi
için sadece ORİJİNAL aksesuarları
kullanın.
• Tüm radyo vericileri yakın çevredeki
elektronik cihazlarda parazite yol
açma riski taşır. Önemsiz parazitler
TV, radyo, PC, vb. etkileyebilir.
• Piller ilgili yönetmeliklere göre
atılmalıdır.
• Telefonu veya pili parçalamayın.

Güvenliğiniz İçin

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz
konusu talimatları takip etmemeniz
tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Bu
kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler
verilmektedir.
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve
yasadışı olabilir. Bu kılavuzda daha
ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Onaylama bilgileri (SAR)
BU AYGIT RADYO DALGALARINA
MARUZ KALMAYA İLİŞKiN
ULUSLARARASI TALiMATLARA
UYMAKTADIR
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve
alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP)
tarafından önerilen radyo frekansına
(RF) maruz kalma limitlerini aşmayacak
şekilde tasarlanıp üretilmiştir.
Bu limitler, kapsamlı talimatların
birparçasıdır ve genel halk için izin
verilen RF enerjisini seviyelerini
ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel
çalışmaların periyodik ve kapsamlı
şekilde değerlendirildiği bilimsel
kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir.
Talimatlar, yaşına ve sağlığına
bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini
sağlamak amacıyla tasarlanmış
emniyet sınırlarını içerir.
Mobil aygıtlar için maruz kalma
standardında, Belli Soğurma Oranı
veya SAR olarak bilinen bir ölçü
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birimi dikkate alınmıştır. Uluslararası
talimatlarda belirtilen SAR limiti 2,0
W/kg*'dır. SAR testleri, aygıta kullanılan
tüm frekans bantlarında, onaylanmış
en yüksek güç düzeyinde iletim
yaptırıldığı standart testlerdir. SAR, en
yüksek onaylanmış güç seviyesinde
belirlenmiş olsa da, çalışma sırasında
aygıtın gerçek SAR değeri maksimum
değerin oldukça altında olabilir.
Bunun nedeni, cihazın şebekeye
erişmek için gerekli gücü kullanmak
amacıyla değişik güç seviyelerinde
çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.
Genel olarak, bir baz istasyonuna ne
kadar yakın olursanız cihazın güç
çıkışı da o miktarda azalır. Birtelefon
modeli piyasaya sürülmeden önce
Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu
olması gerekir. Bu direktif çok hayati
bir konu olan kullanıcı ve diğer
kişilerin sağlığının korunmasını ifade
etmektedir. Bu cihaz için en yüksek
SAR değeri, kulakta kullanım için test
edildiğinde 0.929 W/kg olarak çıkmıştır.
Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım
konumunda veya vücuttan en az 1,5
cm ötede kullanıldığında RF maruz
kalma talimatlarını karşılamaktadır.
Vücuda takılı çalışmada bir taşıma

* Halk tarafından kullanılan mobil
cihazlar için SAR limiti ortalama on
gram vücut dokusunda 2,0 watt/kg
(W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave
bir koruma sağlamak amacıyla
ve ölçümdeki değişimleri hesaba
katarak talimatlar ciddi birgüvenlik
aralığı içermektedir. SAR değerleri,
ulusal raporlama gereklilikleri ve
şebekebandına göre değişiklik
gösterebilir. Diğerbölgelerdeki SAR
bilgisi için www.lgmobile.com adresi
altındaki ürün bilgilerine bakınız.

Ürüne özen ve bakım
Uyarı!
Yalnızca bu telefon modelinde
kullanılması onaylanmış pilleri,
şarj aletlerini ve aksesuarları
kullanın. Diğer türlerde ürünlerin
kullanılması, telefonun onaylarını
ya da garantisini geçersiz kılabilir ve
tehlikeli olabilir.
]

Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.

]

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

]

Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

]

Telefonunuzu asla mikrodalga
fırına koymayın, bataryanın
patlamasına neden olur.

]

Düşürmeyin.

]

Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

çantası, kemer klipsi veya tutucusu
kullanıldığında, bunların metal
içermemesi ve ürünün vücuttan en
az 1,5 cm uzakta konumlandırılması
gerekir. Veri dosyalarını veya mesajları
iletebilmek için bu cihazın şebekeye
kaliteli şekilde bağlanması gerekir. Bazı
durumlarda, veri dosyalarının veya
mesajların iletimi bu tip bir bağlantı
kurulana dek ertelenebilir. iletim
tamamlanana dek yukarıdaki ayırma
mesafesi talimatlarına uyulmasını
sağlayın. Bu cihaz için için en yüksek
SAR değeri, vücut üzerinde kullanımı
için test edildiğinde 1.46 W/kg olarak
çıkmıştır.
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
Güvenli ve etkili kullanma kuralları

]

Bu telefonun kaplaması, ambalaj
malzemeleri ya da vinil sarma
malzemeleriyle sarıldığında
bozulabilir.

]

Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için kuru bir bez kullanın.
(Benzin, tiner ya da alkol gibi
solventler kullanmayın.)

]

Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.

]

Telefonu kredi kartları ya da
seyahat biletlerinin yanına
koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri
etkileyebilmektedir.

]

Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; aksi takdirde telefona
hasar verebilir.

]

Telefonun sıvıya ya da neme maruz
kalmasını önleyin.

]

Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları
dikkatle kullanınız. Kabloların
güvenli bir yere kaldırıldığından
emin olunuz ve gereksiz yere antene
dokunmayınız.

]

Telefonu açmadan önce veri
kablosunu çıkarınız.

Etkili telefon kullanımı
Minimum güç tüketimiyle
maksimum performans
istiyorsanız:
] Lütfen telefon kullanımdayken anteni

tutmayın. Anteni tutarsanız konuşma
kalitesi etkilenebilir ve ayrıca
telefonun, ihtiyacı olandan daha
fazla enerji harcamasına, konuşma
ve bekleme sürelerinin kısalmasına
sebep olabilir.

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar,
performansını etkileyen girişimlere
neden olabilir.
] Mobil telefonu, izin almadan tıbbi

cihazların yanında kullanmayın.
Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere,
örneğin göğsünüzün üzerindeki
ceplere yerleştirmeyin.
] Bazı işitme cihazları, cep

telefonlarından olumsuz etkilenebilir.

10

] Küçük çaplı girişimler TV’leri,

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

konuşmayın.
] Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen

yola verin.
] Mümkünse telefonla uzaktan

konuşma (handsfree) kitlerini
kullanın.
] Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama

yapmadan ya da gelen aramayı
yanıtlamadan önce kenara çekin ve
park edin.
] RF enerjisi, araba teybi, güvenlik

cihazları gibi aracınızın bazı
elektronik sistemlerini etkileyebilir.

] Araç kullanırken hava yastığının

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

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.

İşitme duyunuza zarar
vermekten kaçının.
Eğer uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız, işitme sisteminiz zarar
görebilir. Telefonunuzu kulağınızın
yanında açıp kapatmamanızı, ayrıca
müzik ve gelen arama seslerini makul
bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye
ederiz.
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
Güvenli ve etkili kullanma kuralları

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

Patlama riski olan
ortamlar
] Telefonu yakıt istasyonlarında

kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın.
] İçinde mobil telefonunuz varken

patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer
patlayıcıları aracınızın içinde
taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime
neden olabilmektedir.
] Uçaklara binmeden önce mobil

telefonunuzu kapatın.
] Uçak yerdeyken, mürettebattan izin

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

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

Pil bilgisi ve bakımı
] Yeniden şarj etmeden önce pilin

tam bitmesi gerekli değildir. Diğer
pil sistemlerinin aksine, pilin
performansını etkileyebilecek hafıza
etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
] Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri

kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en
uzun ömürlü olmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

] Pili sökmeyin ya da kısa devre

tutun.
] Artık kabul edilebilir performans

sunmadığında pili değiştirin.
Değiştirilmesi gerekene kadar pil
paketi yüzlerce kez şarj edilebilir.
] Kullanım ömrünü uzatmak amacıyla

uzun süre kullanılmamış ise pili şarj
edin.
] Pil şarj cihazını doğrudan güneş

ışığında bırakmayın ya da banyo
gibi yüksek nemli ortamlara maruz
bırakmayın.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

yaptırmayın.
] Pilin metal temas yüzeylerini temiz

] Performansını düşürebileceği için

pili sıcak ya da soğuk yerlerde
bırakmayın.
] Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama

riski vardır.
] Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği

talimatlara uygun şekilde atın.
] Yalnızca LG Electronics, KU380 piliyle

birlikte kullanım içindir.
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KU380 'in özellikleri
Telefonun parçaları
KU380 'in özellikleri

Açık görünüm
Ahize Kulaklığ
VGA kamera

LCD ekranı
] Üst: Sinyal gücü, pil

seviyesi ve çeşitli işlevler
] Alt: Seçim tuşu

göstergeleri

Gezinme tuşu
] Bekleme modunda:

Profilleri
Mesajlar
Yeni mesaj / E-posta
(Uzun basın)
Hızlı menü
Rehber
] Menüde: Menüler arasında

gezinin.

Alfa-nümerik tuşlar
] Bekleme modunda:

Çevrilecek numaraları girer
Basılı tutunca:
Uluslararası aramalar
Sesli mesaj
merkezine bağlan
~
Hızlı aramalar
] Düzenleme modunda:

Numaralar ve karakterler
girilir
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KU380 'in özellikleri

Sol/Sağ programlanabilir tuş
Ekranın altında gösterilen işlevi yerine getirir.

Onaylama tuşu
Menü seçeneklerini seçer ve işlemleri onaylar.

Arama tuşu
] Bir telefon numarasını çevirir ve bir aramayı

cevaplandırır.
] Bekleme modundayken: Yapılan, gelen ve

cevapsız aramaların geçmişini gösterir.
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KU380 'in özellikleri
Sol yandan görünüm
KU380 'in özellikleri
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Kulaklık/Şarj cihazı/Kablo konnektörü

Arkadan görünüm

Harici kamera
lensi

KU380 'in özellikleri

Pil kapağı

Batarya

USIM kart yuvası
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Başlarken
Başlarken

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

USIM kartın takılması

USIM kartın çıkartılması

Dikkat
] USIM kartın metal yüzeyleri,

çizilerek kolayca zarar görebilir.
USIM kartı takıp çıkartırken dikkatli
olun. USIM kartla birlikte verilen
talimatları uygulayın.

18

2. Pili takın.
Başlarken

Pil yuvasına yerleşene dek yukarıya
doğru kaydırın.

3. Pili çıkartmak için.
Telefonu kapatın. (Telefon açık
bırakılırsa kayıtlı telefon numaralarını
ve mesajları kaybetme riski ortaya
çıkar.)
Pil çıkarma yerinden tutarak pil
kapağını aşağı kaydırın.
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Başlarken
Bataryanın Şarj Edilmesi
Başlarken

Şarj cihazını telefona takmadan önce
pili yerleştirmeniz gerekir.

Dikkat
] Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj

cihazını kullanın.

3. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra
batarya simgesindeki hareket eden
şeritler duracaktır.
4. Telefonun ilk sefer kullanılmasından
önce pilin tam olarak sarj
olduğundan emin olun.
1. Resimde gösterildiği gibi ok işareti
size bakacak şekilde şarj cihazının
ucunu yerine oturana kadar
telefonun sol tarafındaki yuvaya itin.
2. Seyahat adaptörünün diğer ucunu
elektrik prizine takın.
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Dikkat!
• Konnektörü yuvaya oturtmak için
zorlamayın; bu, telefona ve/veya
seyahat adaptörüne zarar verebilir.
• Kendi ülkeniz için belirlenen
dışında bir pil paketi
kullanıyorsanız, düzgün takmak için
bir ek fiş adaptörü kullanın.
• Şarj sırasında bataryanızı veya USIM
kartınızı çıkartmayın.

Uyarı!

Adaptörün çıkartılması
Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi şarj
cihazını telefondan çıkartın.

MicroSD bellek kartının
kullanımı

Başlarken

• Elektrik çarpmaları ya da yangını
önlemek için yıldırımların
düştüğü fırtınalı havalarda elektrik
kordonunu ve şarj cihazını prizden
çıkartın.
• Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi
keskin kenarlı nesnelerin temas
etmediğinden emin olun. Bu
yangına neden olabilir.

<MicroSD bellek kartı>

<MicroSD bellek kartının
takılması>
1. Telefonu kapatın. Telefon açıkken
microSD'nin takılması ya da
çıkarılması bellek kartında saklanan
dosyalara zarar verebilir.
2. MicroSD yuvasını koruyan plastik
kapağı kaldırın.
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Başlarken

3. Hafıza kartını yuvaya takın. Altın
temas noktaları microSD'nin
arkasında kalmalıdır. microSD'yi
fazla zorlayarak itmeyin. Kart yuvaya
kolayca yerleşmiyorsa yanlış taraftan
takmayı deniyor olabilirsiniz ya da
yuvada yabancı bir cisim bulunuyor
olabilir.
4. Takıldığında bellek kartını Tık
sesini duyana kadar itin. Bu sesi
duyduğunuzda microSD doğru
şekilde yerleşmiş demektir.

Dikkat:
] Pilin enerji seviyesi düşükken Flash

Bellek Kartını kullanmaktan kaçının.
] Karta yazarken, kartı çıkarmadan

önce işlemin tamamlanmasını
bekleyin.
] Sistem kartın kolayca tek taraflı

olarak girmesini sağlamak üzere
tasarlanmıştır.
] Kartı bükmeyin ya da zorla yuvaya

takmaya çalışmayın.
] microSD tarafından üretilenler

dışında herhangi bir bellek kartı
takmayın.
] microSD, FAT32 kullanılarak

biçimlendirilmişse microSD 'yi yine
FAT16'yı kullanarak biçimlendirin.
5. Plastik yuva korumasını kapatın.
6. Hafıza kartını çıkarmak için telefonu
kapatın, yuva korumasını açın ve
kilidini açmak için microSD'yi itin.
Hafıza kartını dikkatlice çıkarın.
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microSD hakkında daha fazla bilgi
edinmek için lütfen bellek kartı talimat
kılavuzuna başvurun.

Bellek kartını kullanmaya başlamadan
önce bellek kartını biçimlendirmeniz
gerekir. Bellek kartını taktıktan
sonra, sırasıyla Menü > Ayarlar >
Hafıza Yöneticisi > Harici bellek,
seçeneklerini seçin ve ardından
sol
seçim tuşuna basın.
Bu işlemin sadece bellek kartını ilk
kez taktığınızda yapılması gerekir.
Biçimlendirme sırasında farklı
veri türleri için çeşitli klasörler
oluşturulacaktır.

Telefonu açma/kapama
Telefonunuzu açma
USIM kartınızın telefonunuza takılı ve
pilin de şarj edilmiş olduğundan emin
olun. Açılana kadar
tuşuna basılı
tutun. USIM kartınızla birlikte verilen
USIM PIN kodunu, PIN kodu isteği Açık
konumdaysa girin.
(Not: Lütfen sayfa 98'e bakın)

Telefonunuzun kapatılması
Kapanana kadar
tuşuna basılı
tutun. Telefon kapanırken birkaç
saniyelik gecikme olabilir.
Bu sürede telefonunuzu yeniden
açmayın.

Başlarken

Bellek kartı
biçimlendirme

Erişim kodları
Telefonunuzun izinsiz kullanılmasını
önlemek için bu bölümde açıklanan
erişim kodlarını kullanabilirsiniz. Erişim
kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında)
Kodları değiştir işleviyle [Menü #.7.3]
değiştirilebilir.

PIN kodu
(4 - 8 basamak)
PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu,
USIM kartınızı, izinsiz kullanıma
karşı korur. PIN kod genellikle USIM
kartınızla birlikte verilir. PIN kodu
isteği, Açık değerine ayarlı olduğunda,
telefonunuz her açıldığında PIN
kod sorulacaktır. PIN kodu isteği,
Kapalı değerine ayarlı olduğunda,
telefonunuz PIN kod sorulmadan
doğrudan şebekeye bağlanır.
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PIN2 kodu
(4 - 8 basamak)

PUK2 kodu
(4 - 8 basamak)

Sabit Arama Numarası gibi
fonksiyonlara ulaşmak için bazı USIM
kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu
gereklidir. Bu fonksiyonlar yalnızca
telefonunuz SIM kart ile birlikte
verildiyse mevcuttur.

Bloke PIN2 kodunu açmak için bazı
USIM kartlarla birlikte verilen PUK2
kodu gereklidir. Kodu kaybettiyseniz
şebeke operatörünüzün müşteri
hizmetleri departmanı ile iletişim
kurun.

PUK kodu
(4 - 8 basamak)

Güvenlik kodu
(4 - 8 basamak)

Bloke edilmiş bir PIN kodunu
değiştirmek için PUK (PIN Engelleme
Kaldırma Şifresi) kodu gereklidir.
PUK kodu, USIM kart ile birlikte
tedarik edilmiş olabilir. Verilmemişse
kodu almak için operatörün müşteri
hizmetleri ile bağlantı kurun. Kodu
kaybettiyseniz şebeke operatörünüzün
müşteri hizmetleri departmanı ile
iletişim kurun.

Güvenlik kodu, telefonu, izinsiz
kullanımlara karşı korur. Varsayılan
güvenlik kodu "0000"dır ve tüm
telefon girişlerinin silinmesi ve
telefonun fabrika ayarlarına geri
yüklenmesi için güvenlik kodu
gereklidir.

Boş ekran

USIM boş ekranı

Uygun bir USIM kartı takıp telefonu
açtığınızda boş ekran görünür.

Telefonda takılı USIM kartı
bulunmadığında ya da takılı USIM
kartı geçersiz olduğunda telefonda
görünen ilk ekrandır. Bu ekranda
kullanıcılar sadece acil aramalar
yapabilir ve telefonu kapatabilir.
Telefonu kapatmak için
tuşuna
basın ve birkaç saniye basılı tutun.

Ekran yapısı
Telefonda takılı USIM kartı
bulunmadığında ekranda USIM kartı
takmanızı isteyen bir animasyon belirir.
Telefona takılı USIM kartı geçersizse
ekranda USIM kartının kilitli olduğunu
bildiren bir animasyon belirir.

Acil arama işlevi
Programlanabilir sağ tuş ekranda
"Acil durum" olarak gösterilir.
Programlanabilir sağ tuşa basın ya da
sayı tuşlarını kullanarak acil numaranızı
tuşlayın ve sonrasında acil arama
yapmak için
tuşuna basın.

Ekran yapısı

Başlarken

Ekran bilgileri

Boş ekranda arkaplan görüntüsünde
operatör adı, göstergeler, tarih ve saat
bulunur. Ekran teması menüsünden
duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

Sayı girme ekranı
Boş ekranda bir sayı tuşuna
basıldığında sayı girme ekranı belirir.

Ekran yapısı
Sayı girme ekranında durum
göstergeleri, tuşlanan numaralar
ve programlanabilir tuş menüsü
bulunur. Durum göstergeleri boş
ekrandakilerle aynıdır. Ekran teması
menüsünde çevirme yazı tipi boyutu
ve rengini değiştirebilirsiniz. Bir telefon
numarasını çevirirken
tuşuna
basarak arama yapabilirsiniz.

25

Başlarken
Başlarken

Programlanabilir tuş

Acil arama işlevi

Bir numarayı çevirirken birkaç
işlev için programlanabilir tuşları
kullanabilirsiniz. Programlanabilir
sol tuşu kullanarak bir video
araması yapabilir, numaraya mesaj
gönderebilir, numarayı Rehber'e
kaydedebilir, kişi arayabilirsiniz.

Programlanabilir sağ tuşu kullanarak
acil arama yapabilirsiniz. USIM boş
ekranı yok durumunda olduğu gibi
sadece acil numaralar çevrilebilir.

Telefon kilidi ekranı
Telefon kilidi işlevi seçildiğinde sadece
acil arama yapabileceğiniz için kilidi
kaldırın ve bu ekranda telefonu
kapatın. Her zamanki gibi
tuşuna
basıp birkaç saniye basılı tutarak
telefonu kapatabilirsiniz.

Ekran yapısı
Telefon kilidi ekranının ekran yapısı,
boş ekranınkiyle aynıdır.
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Kilit açma işlevi
Programlanabilir sağ tuş ve sayı
tuşu haricinde bir tuşa basmanız
halinde ekrana telefonu açmak için
Güvenlik kodunu girmenizi isteyen bir
görüntü gelir. Güvenlik kodu ayarları
"Kodları değiştir" bölümünde yapılır
(#. Ayarlar > 7. Güvenlik > 3. Kodları
değiştir). Eğer hatalı bir Güvenlik
kodu girerseniz telefon, Telefon kilidi
durumunda kalır. Doğru Güvenlik
kodunu girerseniz telefon kilidi açılır
ve boş ekran görüntülenir. Telefon
kilidi konumundayken telefonu
kapattıysanız, telefonu açtığınızda
Telefon kilidi konumunda kaldığını
göreceksiniz.

Engelleme şifresi
Başlarken

Bu hizmet bazı durumlarda arama
hizmetinin kullanımını engeller. Bu
durum Çağrı engelleme özelliğinin
düzenlenmesiyle ayarlanabilir (2. Çağrı
> 7. Çağrı engelleme). Çağrı engelleme
işlevi kullanılırken engelleme şifresi
gereklidir. Şifrenizi bu hizmete
kaydolurken şebeke operatörünüzün
müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz. Bu
hizmet etkinleştirildiğinde arayan kişi,
arama engellemeden dolayı aramanın
bağlanmadığını belirten bir bilgi
mesajı duyar.
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2.

Arama yapma
Genel işlevler

Sesli arama yapılması

3.

1. Tam alan kodu da dahil olmak üzere
numarayı girin.
] Bir basamak silmek için

tuşuna

basın.
Tüm basamakları silmek için
tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Arama yapmak için
basın.

tuşuna

3. Aramayı bitirmek için
tuşuna
basın ya da telefonu kapatın.
Dikkat
] Arama sırasında hoparlörü

etkinleştirmek için dokunmatik
tuşuna
tuşları etkinleştirin ve
basın.

Arama kayıtlarından çağrı
yapmak
1. Bekleme modunda,
tuşuna
basarsanız en son gelen, giden
ve cevapsız çağrıların numaraları
gösterilir.
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/
tuşunu kullanarak istenen
numarayı seçin.
tuşuna basın.

Video araması yapılması
3G hizmeti kapsama alanında bir
video araması yapabilirsiniz. Aranan
kullanıcının 3G hizmeti kapsama
alanı içinde 3G videolu telefonu
bulunuyorsa, arama yapılır. Ayrıca
gelen video araması için bir video
aramasını da cevaplandırabilirsiniz.
Bir video araması yapmak/
cevaplandırmak için şunları yapın:
1. Tuş takımını kullanarak telefon
numarasını girin ya da yapılan/
alınan aramalar listesinden telefon
numarasını seçin.
] Hataları düzeltilmesi amacıyla son

numarayı silmek için kısaca
tuşuna basın ya da tüm numaraları
silmek için
tuşuna basın ve
basılı tutun.
2. Hoparlörü kullanmak istemiyorsanız
kulaklığın takılı olduğundan emin
olun.

] Video araması yapmak için diğer

uygulamaları kapatmanız gerektiği
uyarısı alırsınız.
Dikkat
] Video aramasının bağlanması

biraz zaman alabilir. Lütfen sabırlı
olun. Bağlantı süresi diğer tarafın
aramaya ne kadar çabuk cevap
verdiğine göre de değişir. Video
araması bağlanırken ekranda kendi
görüntünüzü görürsünüz. Diğer
tarafın cevaplamasından sonra ise
karşı tarafın görüntüsü ekrana gelir.

4. Gerekirse kamera konumunu
ayarlayın.
5. Aramayı bitirmek için
tuşuna
basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'den sesli/video araması
yapılması
Rehberinizde numarası kayıtlı
olanlardan birine arama yapılması
kolaydır.

1. Kişi listesine ulaşmak için
basın.

tuşuna

2. Arama yapmak için kişiye gelin.
tuşuna
3. Sesli arama yapmak için
basın. Video araması yapmak için
programlanabilir sol tuşa basın ve
Video araması yap öğesini seçin.
4. Aramayı bitirmek için
basın.

Genel işlevler

3. Video işlevini başlatmak için
programlanabilir sol tuşa [Seçenek]
basın ve Video araması yap
seçeneğini seçin.

tuşuna

Uluslararası aramaların yapılması
1. Uluslararası önek için
tuşuna
basın ve basılı tutun. Uluslararası
erişim kodunun önüne "+" karakteri
gelir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve
telefon numarasını girin.
3.

tuşuna basın.

Aramaların yanıtlanması
Çağrı aldığınızda telefon çalar ve
ekranda yanıp sönen telefon simgesi
belirir. Arayan tanımlanabiliyorsa
arayanın telefon numarası (ya da ismi
kişi listesinde kayıtlıysa) görüntülenir.
1. Gelen bir aramayı cevaplandırmak
için kapağı kaydırın.

29

Genel işlevler
Genel işlevler

Dikkat
] Gelen bir aramayı reddetmek için

tuşuna ya da sağ seçim tuşuna
iki kez basın.
] Cevap Modu'nu Gönder'e bas

olarak ayarlarsanız (Menü 2.0.4),
tuşuna basarak
çağrıyı
cevaplayabilirsiniz.
] Yanıt modu Herhangi bir tuşla

şeklinde ayarlanmışsa
haricindeki her tuş aramayı
yanıtlayacaktır.

2. Kapağı kapatarak ya da
basarak aramayı bitirin.

tuşuna

Titreşim modunun kısa yoldan
etkinleştirilmesi
Telefonun açılmasından sonra
tuşuna basıp basılı tuttuğunuzda
sadece titreşim modunu
etkinleştirebilirsiniz.

Sinyal gücü
Telefonun LCD ekranındaki sinyal
göstergesi ile bulunduğunuz
ortamdaki sinyalin gücünü
görebilirsiniz. Sinyal gücü, özellikle
binaların içlerinde değişebilir. Bir
pencereye doğru ilerleyerek sinyal
gücü alımının daha iyi hale gelmesini
sağlayabilirsiniz.

Dikkat
] Rehberi veya diğer menü

özelliklerini kullanırken bir aramayı
yanıtlayabilirsiniz.
] Uyumlu kulaklık takıldığında

da telefonun yanında kulaklık
tuşunu kullanarak da bir aramayı
yanıtlayabilirsiniz. Gelen bir aramayı
tuşuna basın.
reddetmek için
] Bir arama geldiğinde zil sesini

kapatmak için telefonun yan
tarafındaki ses kısma tuşuna
basabilir ve basılı tutabilirsiniz.
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Metin girme
Tuş takımını kullanarak alfanümerik
karakterler girebilirsiniz. Örneğin
Rehbere isimlerin kaydedilmesi,
mesaj yazılması, kişisel karşılamanın
oluşturulması ya da takvimde olayların
planlanması metin girilmesini
gerektirir. Aşağıdaki metin girme
yöntemleri telefonda mevcuttur.

Bu mod, her harf için ilgili tuşa
bir kez dokunarak sözcükleri
girmenize olanak sağlar. Tuş
takımındaki her tuşa birden
fazla harf atanmıştır. T9 modu,
bastığınız tuşları otomatik olarak
bir dahili sözlükle kıyaslayarak
doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla
geleneksel ABC moduna göre
çok daha az sayıda tuşa basarak
sözcükleri girebilirsiniz. Bu
işleve bazen akıllı metin girişi
de denmektedir.
tuşuna
basarsanız, T9 modunu etkin hale
getirebilir ya da iptal edebilirsiniz.

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

123 modu (Sayı modu)
Her numara için ilgili tuşa bir kez
basmanız yeterlidir.

Metin giriş modunun
değiştirilmesi
1. Karakter girilmesine izin veren
bir alandayken LCD ekranının sağ
üst köşesindeki metin giriş modu
göstergesini fark edersiniz.

Genel işlevler

T9 modu

2. T9 açıksa
tuşuna basarak bu
modu T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
olarak değiştirebilirsiniz. T9 kapalı
ise mod Abc, ABC, 123, abc olarak
değişir.

T9 modunun kullanılması
T9 sözcük tahmini ile oluşturulan
metin giriş modu, minimum sayıda
tuşa basarak sözcükleri kolaylıkla
girmenize olanak sağlar. Siz tuşlara
basarken telefon, dahili bir sözlüğe
dayanarak, girdiğinizi tahmin ettiği
sözcüğün karakterlerini göstermeye
başlar. Yeni harfler eklenirken sözcük
sözlükte bulunan en yakın sözcük
adayını yansıtacak şekilde değişir.
1. T9 sözcük tahmini ile oluşturulan
metin girişi modundaysanız,
ile
arasında değişen tuşlara
basarak sözcük girmeye başlayın.
Harf başına tek tuşa basın.
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] Harfler yazıldıkça sözcük değişir.
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Sözcük tamamen yazılana kadar
ekrandakileri görmezden gelin.
] Tamamı yazıldığında sözcük

hala yanlış ise, diğer sözcük
seçeneklerine atlamak için
tuşuna bir ya da daha çok kez
basın.
Örneğin
Good (İyi) yazmak için
tuşlarına basın.
Başa dönmek için
tuşuna
basın. (Bu örnek ingilizce sözlük
seçildiği zaman gözükür)
] İstediğiniz sözcük seçenek

listesinde yoksa, ABC modunu
kullanarak bu sözcüğü ekleyin.
2. Tuş girdilerini değiştirmeden ya da
silmeden önce sözcüğün tümünü
girin.
3.

tuşuna basarak tüm sözcükleri
bir boşlukla tamamlayın.

Harfleri silmek için

tuşuna basın.

ABC modunun kullanılması
Metninizi girmek için
ile
arasında değişen tuşları kullanın.

32

1. Kullanmak istediğiniz harfe sahip
tuşa tıklayın:
] Birinci harf için bir kez.
] İkinci harf için iki kez.
] Ve böyle devam edin.

2. Boşluk girmek için
tuşuna bir
kez basın. Harfleri silmek için
tuşuna basın.
Alfa-sayısal tuşları kullanarak
girilebilecek karakterlerle ilgili
daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda
bulabilirsiniz.
Tuş

Gösterilme sırasıyla karakterler
Büyük Harf

Küçük Harf

?!‘“1

?!‘“1

ABC2ÀÂÆÇ

abc2àâæç

DEF3ÉÈÊË

def3éèêë

GHI4ĞÏ

ghi4ğï

JKL5

jkl5

MNO6ÑÔÖŒ

mno6ñôöœ

PQRS7Ş

pqrs7ş

TUV8ÛÜ

tuv8ûü

WXZY9

wxyz9

Boşluk 0

Boşluk 0

Dikkat
bunların görünüm sırası, seçenek
Giriş yönteminin kullanılmasıyla
seçilen dile göre değişir. Yukarıdaki
tabloda ingilizce dili için ayarlanmış
karakterler yer alır.
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] Tuşlara atanan karakterler ile

123 (Numara) modunun
Kullanılması
123 modu, bir metin mesajına sayı
(örneğin telefon numarası) girmenizi
sağlar. ilgili metin girişi moduna
kendiniz geri dönmeden önce
istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara
basın.

Sembol modunun kullanılması
Sembol modu çeşitli semboller ya da
özel karakterler girmenize olanak tanır.
Bir sembol girmek için Seçenek > Ekle
> Semboller öğesini seçin. İstenilen
sembolü seçmek için yön ve sayı
tuşlarını kullanın ve
tuşuna basın.
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1. Oyunlar ve Uygulamalar

3. Ajanda

5. Mesaj

1.1 Oyunlarım ve
uygulamalarım
1.2 Ayarlar

3.1 Takvim
3.2 Yapılacaklar
3.3 Not defteri
3.4 Gizli not
3.5 Ayarlar

5.1 Yeni mesaj oluştur
5.2 Gelen kutusu
5.3 Posta kutusu
5.4 Taslaklar
5.5 Giden kutusu
5.6 Gönderilen öğeler
5.7 Şablonlar
5.8 İfadeler
5.9 Ayarlar

2. Çağrı
2.1 Video araması yap
2.2 Arama günlükleri
2.3 Çağrı süresi
2.4 Veri bilgisi
2.5 Arama ücretleri
2.6 Çağrı yönlendirme
2.7 Çağrı engelleme
2.8 Sabit arama
numaraları
2.9 Çağrı bekletme
2.0 Ortak ayarlar
2. Video çağrı ayarı

4. Multimedya
4.1 Kamera
4.2 Video kamera
4.3 Müzik
4.4 Ses kaydedicisi

* ülkeye bağlı olarak görüntülenir.

6. Öğelerim
6.1 Görüntülerim
6.2 Seslerim
6.3 Videolarım
6.4 Oyunlarım ve
uygulamalarım
6.5 Diğerleri
6.6 Hafıza kartım

7. Google

8.1 Yeni ekle
8.2 Arama
8.3 Hızlı aramalar
8.4 Gruplar
8.5 Servis arama
numaraları
8.6 Kendi numaram
8.7 Kartvizitim
8.8 Ayarlar

9.1 Hızlı menü
9.2 Alarmlar
9.3 Hesap makinesi
9.4 Dönüştürücü
9.5 Dünya saati
9.6 STK (USIM servisleri)

. Tarayıcı
.1 Ana sayfa
.2 Adres girin
.3 Sık kullanılanlar
.4 Kaydedilen sayfalar
.5 Geçmiş
.6 Ayarlar

0. Bağlantı

#. Ayarlar

0.1 Bluetooth
0.2 Sunucu senk.
0.3 USB bağlantı modu

#.1 Profiller
#.2 Telefon
#.3 Ekran
#.4 Tarih ve Saat
#.5 Uçuş modu
#.6 Şebeke
#.7 Güvenlik
#.8 Hafıza yöneticisi
#.9 Ayarları sıfırla

Menü işlevlerine Genel Bakış

8. Rehber

9. Araçlar
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Oyunlar ve Uygulamalar [Menü 1]
Oyunlar ve Uygulamalar

Oyunlarım ve
uygulamalarım

Menü 1.1

Bu menüden kolayca oyunları ve
diğer uygulamaları indirebilirsiniz.
Burada iki klasör bulunabilir, klasör
bulunmayabilir ya da Oyunlar ve
Uygulamalar bulunabilir. Varsayılan
klasör operatöre/ülkeye göre
değişebilir. Her klasörde oyunların ya
da uygulamaların indirilmesi için bir
bağlantı bulunur. Çevrimiçi hizmetler
kullanılırken ilave ücret alınabileceğini
unutmayın. Programlanabilir sol
tuşu [Seçenek] kullanarak bir klasör
oluşturabilirsiniz.

Ayarlar

Menü 1.2

Bir profilin etkinleştirilmesi
1. İmleci etkinleştirmek istediğiniz
profile getirin.
2.

tuşuna basın.

Yeni bir profil eklenmesi
1. Seçenek menüsünden Yeni
ekle'yi seçin. Aşağıdaki öğelerin
yapılandırılması gerekir.
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Servis adı

Profil için bir hesap
adı girin.

Bağlantı modu

Verilmiş olan listeden
bağlantı modlarını
seçin. (Varsayılan Proxy
ile TCP ya da Proxy
olmadan TCP'dir)

IP adresi

Operatörünüz
tarafından sağlanan
WAP Ağ Geçidi IP
adresini girin.
(ör. 195. 115. 025. 129)

Proxy sunucu
portu

Bağlantı moduna bağlı
olarak bağlantı noktası
detayları operatör
tarafından sağlanır.

Erişim noktası

Verilen erişim
noktaları listesinden
seçin. (Yeni bir erişim
noktası eklemek ya da
düzenlemek ile ilgili
daha detaylı bilgi için
sayfa 97'e bakın.)

2. Yapılandırma ayarlarında yapılan
tüm değişiklikleri kaydetmek için
[Kaydet] tuşuna basın.
Seçenekler menüsünden Düzenle
ve Sil öğelerini seçerek bir profili
düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Çağrı [Menü 2]
Cevapsız çağrılar

Video araması yap

Arama günlükleri
Tüm aramalar

Menü 2.2

(Menü 2.2.1)

Cevapsız çağrı, gelen çağrı ve yapılan
çağrı kayıtlarını görüntülemenize
olanak tanır. Kayıtlardan seçmiş
olduğunuz numaraya arama yapabilir
veya mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca
numarayı Rehbere de kaydedebilirsiniz.

Çağrı süresi

(Menü 2.2.2)

Yapılan arama kayıtlarını görme, bir
arama yapma, bir mesaj gönderme ve
numarayı Rehbere kaydetme imkanı
sağlar.

Gelen çağrılar

(Menü 2.2.3)

Gelen arama kayıtlarını görme, bir
arama yapma, bir mesaj gönderme ve
numarayı Rehbere kaydetme imkanı
sağlar.

Menü 2.3

Tipe göre arama sürelerini
görebilirsiniz. Gerek kısmi başlatmayı
gerekse tamamen başlatmayı seçmek
için sol seçim tuşuna [Seçenek]
basın. Başlatma işlemi için Güvenlik
kodunuza ihtiyaç duyulacaktır.
Aşağıdaki zamanlayıcılar mevcuttur:

Tüm aramaları
Yapılan aramalar

Çağrı

Menü 2.1

Bu menüde bir video araması
yapabilirsiniz. Ayrıntılar için 39 ve 40.
sayfalara bakın.

(Menü 2.2.4)

Cevapsız arama kayıtlarını görme, bir
arama yapma, bir mesaj gönderme ve
numarayı Rehbere kaydetme imkanı
sağlar.

(Menü 2.3.1)

Toplam arama süresini gösterir.

Yapılan aramalar

(Menü 2.3.2)

Giden arama süresini gösterir.

Gelen çağrılar

(Menü 2.3.3)

Gelen arama süresini gösterir.
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Çağrı
Son çağrı

(Menü 2.3.4)

Çağrı

En son aramayı saat/dakika/Saniye
olarak gösterir.

Veri bilgisi

Menü 2.4

Gönderilen, alınan ve aktarılan tüm
veri hacmini kontrol etmenize olanak
sağlar.
Tümünü temizlemek için
programlanabilir sol tuşa [Tümünü
temizle] basın. Seçilen değeri
temizlemek için [Temizle] tuşunu
kullanabilirsiniz. Silme işlemi için
Güvenlik koduna ihtiyaç duyulur.

Arama ücretleri

Menü 2.5

1. Bu fonksiyon Son aramanın ve Tüm
aramaların ücretlerini görüntüler.
2. Tümünü temizleme ve seçilen kısmı
temizlemek için programlanabilir sol
tuşa [Seçenekler] basın. Temizlemek
için PIN2 kodu gereklidir.

3. Arama ücreti belirle içerisinde birim
veya Para Birimi seçebilirsiniz.
Ayarlarınıza göre (USIM ile Şebeke
Ücret Tespiti (AOC) hizmetini
destekliyorsa) bir arama sırasında
arama ücreti görüntülenir.
4. Limit belirle yapılandırması içinde,
ücret limitini açık olarak belirleyin.
Bir ücret limiti yapılandırıldığında
ve arama ücretleri bu limite
eriştiğinde, arama yapılmasına izin
verilmeyecektir.

Çağrı yönlendirme
Menü 2.6

Ses ve video aramaları için çağrı
yönlendirme menüleri bulunmaktadır.
tuşuna basarsanız, çağrı
yönlendirme menüsünü etkin hale
getirebilirsiniz.

Ses aramaları
Tüm sesli aramalar
Meşgulse
Cevap yoksa
Ulaşılamıyorsa
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2. Numara listesi bulunduğunda
Numara listesinin bulunduğu diğer
numara menüsü görüntülenir.
Şebekeden sonuç beklenirken,
İstek mesajı ve bir animasyon
görüntülenir.
3. Seçenek menüsü
Tüm sesli arama menülerinin
etkinleştirilmesinden sonra
menülerin altındaki Seçenekler
menüsünün seçilmesiyle Devre
dışı bırak, Tümünü devre dışı
bırak, Durumu göster ve listeyi
temizle menüleri görüntülenir.
Durumu göster menüsü şebeke
üzerindeki ayarları gösterir. Bu
menüyü seçerseniz İstiyor mesajı ve
animasyon görüntülenir. Ardından

şebekeden bilgi alındığında
şebeke ayarları görüntülenir. Kapat
menüsünü seçerseniz, kullanıcının
onay vermesinden sonra şebekede
kaydedilmiş olan çağrı yönlendirme
numaraları silinir. Listeyi temizle
menüsü tüm yönlendirme
numaraları listesini siler.

Çağrı

1. Numara listesi bulunmadığında
Yönlendirme numarası girmek
için bir düzenleyiciye geçiş yapar.
Aramayı direkt olarak yönlendirmek
üzere numarayı girebilir yada
rehberde arayabilirsiniz.
[Yönlendir] tuşuna basarsanız,
telefon numarayı girdikten sonra
servis sağlayıcısına isteği gönderir.
Şebekeden sonuç beklenirken,
İstek mesajı ve bir animasyon
görüntülenir.

Video aramaları
Tüm video aramaları
1. Numara listesi bulunmadığında
Yönlendirme numarası girmek için
bir editöre geçiş yapar. Aramayı
direkt olarak yönlendirmek üzere
numarayı girebilir yada rehber
de arayabilirsiniz. [Yönlendir]
tuşuna basarsanız, telefon numarayı
girdikten sonra servis sağlayıcısına
isteği gönderir. Şebekeden sonuç
beklenirken, İstek mesajı ve bir
animasyon görüntülenir.
2. Numara listesi bulunduğunda
Numara listesinin bulunduğu diğer
numara menüsü görüntülenir.
Şebekeden sonuç beklenirken,
İstek mesajı ve bir animasyon
görüntülenir.
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Çağrı
Çağrı

3. Seçenek menüsü
Tüm video arama menülerinin
etkinleştirilmesinden sonra
menülerin altındaki Seçenekler
menüsünün seçilmesiyle Devre
dışı bırak, Tümünü devre dışı bırak,
Durumu göster ve listeyi temizle
menüleri görüntülenir. Kapat
menüsünü seçerseniz, kullanıcının
onay vermesinden sonra şebekede
kaydedilmiş olan çağrı yönlendirme
numaraları silinir. Tümünü İptal et
menüsü seçildiğinde İstiyor mesajı ve
animasyonu görüntülendikten sonra
işlem sonucu görüntülenecektir.
Listeyi temizle menüsü tüm
yönlendirme numaraları listesini siler.

Cevap yoksa

Meşgulse

1. Numara listesi bulunmadığında
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde çalışır.

1. Numara listesi bulunmadığında
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde işler.
2. Numara listesi bulunduğunda
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde çalışır.
3. Seçenek menüsü seçildiğinde
Meşgulse menüsünü etkinleştirir
ve çalıştırır. Tüm sesli aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır.
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1. Numara listesi bulunmadığında
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde çalışır.
2. Bir numaraya öğesi seçildiğinde
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde çalışır.
3. Seçenek menüsü seçildiğinde
Cevap yok menüsünü etkinleştirir
ve çalıştırır. Tüm sesli aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır ancak
kullanıcılar menü listesinde Bekleme
süresini ayarla menüsünden
gecikme süresini yapılandırabilir.
Ulaşılamıyorsa

2. Numara listesi bulunduğunda
Tüm sesli aramalar menüsüyle aynı
şekilde çalışır.
3. Seçenek menüsü seçildiğinde
Ulaşılamıyorsa menüsünü
etkinleştirir ve çalıştırır. Tüm sesli
aramalar menüsüyle aynı şekilde
çalışır.

Çağrı engelleme

Menü 2.7

Ses aramaları
Video aramaları

Menü Ses aramaları, Video aramaları
ve Tümünü devre dışı bırak gibi
başlıklardan oluşmaktadır. Ses
aramaları ve Video aramaları menüleri
aşağıdaki alt menülere sahiptir.

1.

Çağrı engelleme menüsü Tüm giden
aramalar, Giden uluslararası aramalar,
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası
aramalar, Tüm gelen aramalar ve
Yurtdışında gelen aramalar başlıklı alt
menülerden oluşur.
Tüm giden aramalar menüsü yapılan
tüm aramaların engellenmesini,
Giden uluslararası aramalar menüsü
yapılan uluslararası aramaların
engellenmesini ve Kendi ülkem
hariç yapılan uluslararası aramalar
menüsü ise Anavatan PLMN ülkesi
hariç yapılan uluslararası aramaların
engellenmesini sağlar. Tüm gelenler,
gelen tüm aramaları reddeder ve
Yurtdışında gelen aramalar menüsü
Dolaşımdayken gelen tüm aramaları
reddeder.

Tüm giden aramalar

Çağrı

Ses ve Video aramaları için çağrı
engelleme menüleri bulunmaktadır.

seçildiğinde kullanıcıdan
engelleme şifreini alır ve şebeke
üzerinde engelleme hizmetini
etkinleştirir. Bir istek mesajı ve bir
animasyon görüntülenir. Şebeke
yanıt verdiğinde işlemin sonucu
görüntülenir.

2. Seçenek menüsü seçildiğinde Giden
aramalar menüsünü aktif hale getirir.
En alttaki menüde bulunanan seçim
menüsünden Seçenek menüsünü
seçin. Ardından Devre dışı bırak,
Tümünü devre dışı bırak, Durumu
göster ve Şifre değiştir menüleri
görüntülenir. Devre dışı bırak
menüsü kullanıcının Engelleme
şifresi girildikten sonra engelleme
servisini kapatır. Tümünü devre
dışı bırak menüsü, kullanıcının
Engelleme şifresi girildikten sonra
şebeke üzerinde yapılandırılmış
olan tüm engelleme servislerini
kapatır. Durumu göster menüsü
kullanıcıların geçerli şebeke
yapılandırmasını görmesini sağlar.
Durumu göster menüsünün
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Çağrı
Çağrı

seçilmesi Talep mesajının
animasyonla görüntülenmesini
ve şebeke yanıt verdiğinde işlem
sonucunu gösterir. Şifre değiştir
menüsü kullanıcılara geçerli
engelleme şifresini değiştirme
olanağı sağlar.
Giden uluslararası aramalar
1.

seçildiğinde Tüm giden aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır.

2. Seçenek menüsü seçildiğinde
Uluslararası aramalar menüsünü
aktif hale getirir ve çalıştırır. Tüm
giden aramalar menüsü ile aynı
şekilde çalışır.
Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar
1.

seçildiğinde Tüm giden aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır.

2. Seçenek menüsü seçildiğinde
– Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar menüsünü
etkin hale getirir ve çalıştırır. Tüm
giden aramalar menüsü ile aynı
şekilde çalışır.
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Tüm gelenler
1.

seçildiğinde Tüm giden aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır.

2. Seçenek menüsü seçildiğinde Gelen
aramalar menüsünü aktif hale getirir
ve çalıştırır. Tüm giden aramalar
menüsü ile aynı şekilde çalışır.
Yurtdışında gelen aramalar
1.

seçildiğinde Tüm giden aramalar
menüsüyle aynı şekilde çalışır.

2. Seçenek menüsü seçildiğinde
Yurtdışındayken gelen aramalar
menüsünü aktif hale getirir ve
çalıştırır. Tüm giden aramalar
menüsü ile aynı şekilde çalışır.

Sabit arama numaraları
Menü 2.8
] Aç/Kapat

- Açık: SAN’yi etkinleştirip
etkinleştirmemeyi seçin. PIN2
şifresi gereklidir.
- Kapalı: SAN’yi etkinleştirip
etkinleştirmemeyi seçin. PIN2
şifresi gereklidir.

] SAN listesi: Geçerli SAN listesini

Çağrı bekletme

Menü 2.9

] Aktif: Bekleme servisini etkin

hale getirir. Bu öğenin seçilmesi
talep mesajını ve animasyonunu
görüntüler. Şebeke yanıt verdiğinde
işlemin sonucu görüntülenir.
] Devre dışı bırak: Bu seçeneğini

işaretlerseniz, bekleyen
(gelen) aramayı kabul edip
onaylayamazsınız.
] Durumu göster: Bekleyen arama

durumunu görüntüler.

Ortak ayarlar

Menü 2.0

Arama reddetme

Çağrı

görüntüler. Sabit arama numaralarını
düzenleyebilir, ekleyebilir ya
da silebilirsiniz. Numaraların
düzenlenmesi, eklenmesi ya da
silinmesi için PIN2 onayı gereklidir.
Onay bilgileri USIM'de kayıtlıdır.
USIM'de kayıtlı bilgiler, SAN giden
aramaları sınırlandırdığı zaman
kullanılır.

Gelen aramaları reddedip
reddetmeyeceğinizi seçebilirsiniz.
1. Arama reddetme özelliğini aktif hale
getirmek için Reddetme menüsünde
Açık seçeneğini seçin. Reddetme
listesi menüsü görüntülenir.
2. Reddetme listesi menüsünde arzu
ettiğiniz arama reddetme seçeneğini
belirleyin.
] Tüm aramalar: Tüm aramaları

reddeder.
] Rehber: Rehberde saklanan

numaralardan gelen aramaları
reddeder.
] Gruplar: Rehberde saklanan grup

üniteleri içerisinden hangi aramaların
reddedileceğini seçebilirsiniz.
] Kaydedilmemiş: Rehberde

saklanmayan numaralardan gelen
aramaları reddeder.
] Arayan numarası yok: CLI bilgisine

sahip olmayan aramaları reddeder.
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Çağrı
Çağrı

Numaramı gönder

BT cevap modu

] Şebeke ayarı: Hizmet sağlayıcı

] Handsfree: Bluetooth bağlı

tarafından belirlene varsayılan
ayarları yapılandırır.
] Açık: Bir giden arama sırasında

telefon numarasının gönderilmesini
yapılandırır.
] Kapalı: Bir giden arama

sırasında telefon numarasının
gönderilmemesini yapılandırır.

Otomatik tekrar ara
Bir arama denemesi başarısız
olduğunda otomatik yeniden arama
fonksiyonunu ayarlamanıza izin verir.

Cevap verme modu
Yanıtlama şeklini ayarlamanızı sağlar.
Gönder tuşuna bas, Kapağı açarak ve
Herhangi bir tuşa bas arasında seçim
yapabilirsiniz.

Dakika hatırlatıcı
Telefon görüşmeniz sırasında her
1 dakikata 1 sinyal gönderilip
gönderilmeyeceğiniz belirler.
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olduğunda bir aramayı
Bluetooth kulaklığını kullanarak
cevaplandırabilirsiniz.
] Telefon: Telefon üzerinde bir arama

cevaplandırmak için
tuşuna
basarsanız telefon ile konuşabilirsiniz.
Bir aramayı Bluetooth kulaklık tuşuna
basarak cevaplamak isterseniz
Bluetooth kulaklığını kullanarak
konuşabilirsiniz.

Yeni numara kaydet
Bu menüde, telefon numarasını
rehberde kayıtlı değilse bir aramayı
sonlandırırken, kaydedebilirsiniz.

Kapak kapama ayarı
Kapağı kapatırken aramanın bitip
bitmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Video çağrı ayarı

Menü 2.

Çağrı

Ekran görünümünü bir video araması
yaparken/alırken ayarlayabilirsiniz.
] Özel resim kullan: Özel

bir resmin görüntülenip
görüntülenemeyeceğini belirleyin.
] Özel resim seç: Görüntülenecek

fotoğrafı seçebilirsiniz.
] Ayna: Ayna etkisinin etkin hale

getirilip getirilmeyeceğini seçer.
- Açık: Bir kenardan bir kenara
uzatılan görüntü görüntülenir.
- Kapalı: Görüntüyü olduğu gibi
görüntüler.
] Görüntümün boyutu:

Görüntülenecek olan görüntümün
boyutunu seçer.
] Görüntümün konumu:

Görüntünüzün görüntüleneceği
konumu seçer.
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Ajanda [Menü 3]
Takvim

Menü 3.1

Ajanda

Program sorgulama ve arama
1. Aylara göre referans
Aylara göre programınıza göz
atabilirsiniz. İmleç geçerli tarihte
ve kayıtlı tarihler işaretlenmişdir.
İmlecin bulunduğu tarih için
kaydedilen program gri bir kutu
ile belirtilir. Kısayol tuşuna
basılması önceki yıla,
tuşu
gelecek yıla,
tuşu ise bugüne
geçişi sağlar.
tuşuna basılması
önceki aya,
tuşu ise sonraki
aya götürür.
tuşuna basarsanız
haftalık takvime götürür.
/
/ / tuşlarını kullanarak tarihi
hareket ettirebilirsiniz.
2. Ayrıntılı referans
Kullanıcı tarafından yapılandırılan
programın tüm içeriğini barındıran
ayrıntılı programa bakabilirsiniz.
SMS (Metin mesajı) veya MMS
(Resimli mesaj) veya E-posta veya
Bluetooth yoluyla sol seçim tuşunu
[Seçenek] kullanarak programı
başka bir telefona veya bir Internet
sitesine gönderebilirsiniz.
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Yeni etkinlik
Bir etkinlik ekleyebilirsiniz. Başlangıç
tarihini, bitiş tarihini, başlangıç
zamanını, bitiş zamanını, içeriği,
etkinlik tipini, tekrarı, program alarmını
ayarlayabilirsiniz.
] Türü belirle: Randevu, Yıldönümü,

Doğum günü
] Tekrarlama ayarla: Bir kere, Günlük,

Haftalık, Aylık, Yıllık, Kullanıcı ayarı.
] Alarm ayarla: Alarm yok,

Zamanında, 15 dak. önce, 30 dak.
önce, 1 saat önce, 1 gün önce, 3 gün
önce, 1 hafta önce

Programı sil
Bu fonksiyonu kullanarak kaydedilmiş
bütün program içeriklerini silebilirsiniz.

Tatili ayarla ve çıkar
Tatil ayarlarabilirsiniz. Sol seçim
tuşuna [Seçenek] basın ve Tatil Ayarla
seçeneğini seçin. Seçilen tarih kırmızı
renkle gösterilecektir.
Tatili çıkarmak için, sol seçim tuşuna
[Seçenek] basın ve Tatili sil öğesini
seçin.

Ayrıntılı görünüm ve Düzenleme

Kullanıcı alarm ayarını yaptıysa,
belirtilen alarm sesi çalacaktır.
Bildirim zamanı program başlangıç
zamanından önce ise, alarmı tekrar
ayarlayabilirsiniz.

Yapılacaklar içeriğini ayrıntılı
görüntülemek için imleci Görevler
listesinde istediğiniz öğeye getirin ve
sonra orta tuşa basın. Sol seçim tuşunu
kullanarak bir görevi gönderebilir,
düzenleyebilir ve silebilirsiniz [Seç].

Yapılacaklar

Menü 3.2

Yapılacak görevleri görebilir,
düzenleyebilir ve yeni görevler
ekleyebilirsiniz. Görevler saat sırasıyla
görüntülenir. Tamamlanan veya
tamamlanmayan görevler farklı
şekillerde gösterilir.

Yeni etkinlik
Bir görev eklemek için, Yapılacaklar
listesi yönetim ekranında
programlanabilir sol tuşa [Seçenek]
basın ve Yeni etkinlik ekle öğesini
seçin. Ardından görev için tarihi,
tanımı ve önceliği girin. Veri girmeyi
bitirdiğinizde, yeni görevi kaydetmek
için ortadaki seçim tuşuna [Kaydet]
basın.

Ajanda

Program bildirimi

Yapılacak durumunu ayarla
Bitirilmiş olarak ayarlı görevler,
Görevler listesindeki bitirilmemiş
görevler altında üzerine çizgi atılmış
şekilde gösterilir. Seçenekleri tercih
ederek, Bitirilmiş görevleri Bitirilmemiş
olarak ayarlayabilirsiniz.

Not defteri

Menü 3.3

Not yönetimi fonksiyonunu
kullanarak kaydedilmiş not içeriklerini
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz ve
ayrıca yeni notlar ekleyebilirsiniz.
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Ajanda
Ajanda

Not ekle

Gizli not ekle

Yeni bir kısa not eklemek üzere sol
seçim tuşuna [Ekle] ya da Seçenekler
içerisinde [Yeni not ekle] tuşuna basın.
Notun içeriğini girin. Ortadaki seçim
[Kaydet] tuşuna basarak notu listeye
kaydedebilirsiniz.

Yeni bir kısa not eklemek üzere sol
seçim tuşuna [Ekle] ya da [Seçim]
tuşuna basın. Notun içeriğini girin.
Ortadaki seçim [Kaydet] tuşuna
basarak notu listeye kaydedebilirsiniz.

Notun düzenlenmesi ve silinmesi

İstenilen notu seçin ve içeriğini
görüntülemek için
tuşuna basın.
Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak
bir notun içeriğini düzenleyebilir ya da
silebilirsiniz. Sağ seçim tuşuna [Geri]
basarak not yönetim ekranına geri
dönebilirsiniz. İşaretle/İşareti kaldır
seçeneğini kullanarak Birden Çok ya
da Tüm notları seçebilir ve ardından
Sil seçeneğini kullanarak kısa notları
silebilirsiniz.

İstenilen notu seçin ve içeriğini
görüntülemek için
tuşuna basın.
Sol seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak
bir notun içeriğini düzenleyebilir ya da
silebilirsiniz. Sağ seçim tuşuna [Geri]
basarak not yönetim ekranına geri
dönebilirsiniz. İşaretle/İşareti kaldır
seçeneğini kullanarak Birden Çok ya
da Tüm notları seçebilir ve ardından
Sil seçeneğini kullanarak kısa notları
silebilirsiniz.

Gizli not

Menü 3.4

Gizliliğinizi korumak için özel not
yazabilirsiniz. Bu menüyü kullanmak
için güvenlik kodunu girmeniz
gerekmektedir.
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Gizli notu düzenleme ve silme

Ayarlar

Menü 3.5

Takvimi ve yapılacakları geri al

(Menü 3.5.1)

Takvimi görüntülemek üzere
yapılandırmayı ayarlayabilirsiniz.
] Standart görünüm: Takvimi

görüntülemek üzere varsayılan
değeri ayarayabilirsiniz; Aylık
görünüm, Haftalık görünüm
] Hafta başlangıç zamanı: 1AM,

2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM,
8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
] Hafta başı: Haftaya başlamak üzere

Harici bir hafıza taktığınızda ajanda
ya da görevlerin yedek dosyalarını
oluşturabilirsiniz.

Hafıza bilgisi

Ajanda

(Menü 3.5.3)

Takvim

(Menü 3.5.4)

Takvim, Yapılacaklar, Kısa not ve Gizli
not ile ilgili olmak üzere kullanılabilir
bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tümünü temizle

(Menü 3.5.5)

Tüm notaları silebilirsiniz.

varsayılan bir gün seçebilirsiniz;
Pazar, Pazartesi

Takvimi ve yapılacakları
yedekle
(Menü 3.5.2)
Harici bir hafıza taktığınızda telefonda
kayıtlı olan ajanda ya da yapılacaklar
listesinin yedek dosyalarını
oluşturabilirsiniz.
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Multimedya [Menü 4]
Kamera

Menü 4.1

Multimedya

Bu uygulama resim çekebilmenizi sağlar. Dilediğiniz boyutta fotoğraf alabilir
ve bunu rehberde, ana ekranda ve diğer genel amaçlara yönelik olarak
kullanabilirsiniz. Çekildikten sonra resmi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth yoluyla
tuşuyla gönderilebilir.
Parlaklık: 0,5'lik aralıklarla –2,0 ile 2,0 arasında değişir.
Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.

Seçenek

Çek

Resim çekmek için

Geri
tuşuna basın.

1. Seçeneklere girmek için sol seçim tuşuna basın ve aşağıdaki şekilde isteklerinizi
ayarlarsınız.
]

/

tuşu ile seçenek menüleri arasında gezinin.

] Arzu edilen değeri
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/

ile seçin ve seçiminizi

ile onaylayın.

Menü

Açıklama

Menü

Görüntülerim klasörü başlatılır
ve mevcut resimler küçük
resim olarak gösterilir.
tuşuna basarak resimleri
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca
seçilen resmi Mesaj, E-posta
ya da Bluetooth yoluyla başka
bir tarafa da gönderebilirsiniz.

Gece
modu

Açık konuma getirerek
geceleri daha iyi resim
çekebilirsiniz.

Çerçeve
çekimi

Resim çekerken 10
çerçeve efektinden birini
uygulayabilirsiniz.
(Sadece Duvar kağıdı
boyutunda mevcuttur)

Zamanlayıcı

Kamera çekim süresini
geciktirebilirsiniz. Yok, 3 sn.,
5 sn., 10 sn. Zamanlayıcı
”
etkinleştirildiğinde “
görüntülenir.

Efekt

Yok, Siyah-Beyaz,
Negatif, Sepya

Ses

Denklanşör sesleri
görüntülenir.

Bellek

Telefon ya da Harici hafıza
arasında seçim yapabilirsiniz.

Ayna

Açık konumuna getirerek ayna
efektini etkinleştirebilirsiniz.

Kamera
değiştir

Dahili ya da Harici olarak
çalışacak şekilde kamerayı
ayarlayabilirsiniz.

Boyut

1280x960, 640x480, 320x240,
Duvar kağıdı, 176x144,
Rehber

Kalite

İyi, Standart, Çok iyi

Çoklu
çekim

Bir, Üç, Altı, Dokuz
(Not: Mevcut Çoklu çekim
boyuta göre değişir.)

Parlaklık

0,5'lik aralıklarla –2,0 ile 2,0
arasında değişir. Seviye ne
kadar yüksekse, ekran o kadar
parlak olur.

Beyaz
dengesi

Arkaplan fotoğrafının
tonunu hava durumuna göre
ayarlayabilirsiniz.
Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Aydınlat, İç mekan

Açıklama

Multimedya

Git
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Multimedya
2. Tüm ayarları tamamladıktan sonra, sağ seçim tuşuna [Kapat] basın.

Multimedya

3. Kamerayı çekmek istediğiniz nesneye odaklayın ve
4. Resmi kaydetmek için
klasörüne kaydedilir.

tuşuna basın.

tuşuna basın. Dosyalarım içerisindeki Görüntülerim

Dikkat
Resmi kaydetmeden önizleme moduna geri dönmek için programlanabilir
sağ tuşa [Geri] basın.
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Video kamera

Menü 4.2

Parlaklık: 0,5'lik aralıklarla –2,0 ile 2,0 arasında değişir.
Seviye ne kadar yüksekse, ekran o kadar parlak olur.

Seçenek

Kayıt

Video klip kaydetmek için

Multimedya

Bu uygulama bir video klip kaydetmenize olanak sağlar. Bu menüde kaydedilmiş
olan bir videoyu yürütebilir ve izleyebilirsiniz. Kaydedildikten sonra video klibi
Mesajla, E-postayla ya da Bluetooth aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Geri
tuşuna basın.

1. Seçenekler'e girmek için sol seçim tuşuna basın ve istenilen ortamı aşağıda
belirtildiği şekilde ayarlayın.
]

/

ile seçenekler Menüleri arasında hareket edin.

] Arzu edilen değeri

/

ile seçin ve seçiminizi

ile onaylayın.
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Multimedya
Menü

Multimedya

Git

Açıklama

Menü

Videolarım klasörü başlatılır
ve mevcut videolar küçük
resim olarak gösterilir.
tuşuna basarak videoları
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca
seçilen videoyu Mesaj, E-posta
ya da Bluetooth yoluyla başka
bir tarafa da gönderebilirsiniz.

Gece
modu

Açık konuma getirerek
geceleri daha iyi resim
çekebilirsiniz.

Efekt

Yok, Siyah-Beyaz,
Negatif, Sepya

Süre

İstenilen kayıt süresini seçin.
Mesaj, 30 sn., 1 dak., 2 dak.,
5 dak., 60 dak.

Hafıza

Telefon ya da Harici hafıza
arasında seçim yapabilirsiniz.

Ayna

Açık konumuna getirerek ayna
efektini etkinleştirebilirsiniz.

Ses

Ses kaydedip etmeyeceğinize
karar verin.

Kamera
değiştir

Dahili ya da Harici olarak
etkinleşecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.

Boyut

176x144, 128x96

Kalite

İyi, Standart, Çok iyi

Parlaklık

0,5'lik aralıklarla –2,0 ile 2,0
arasında değişir. Seviye ne
kadar yüksekse, ekran o kadar
parlak olur.

Beyaz
dengesi

Arkaplan videosunun
tonunu hava durumuna göre
ayarlayabilirsiniz.
Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Aydınlat, İç mekan

Açıklama

2. Tüm ayarları tamamladıktan sonra, [Kapat] sağ seçim tuşuna basın.
3. Kamerayı kaydetmek istediğiniz yere odaklayın ve kayda başlamak için
tuşuna basın. Kaydı durdurmak için
tuşuna basın.
] Sol seçim tuşuna [Duraklat] basarak kaydı duraklatabilirsiniz.

4. Video klibi kaydetmek için
klasörüne kaydedilir.

tuşuna basın. Öğelerim içerisindeki Videolarım

Dikkat
Videoyu kaydetmeden önizleme moduna geri dönmek için
programlanabilir sağ tuşa [Geri] basın.
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Müzik

(Menü 4.3.1)

Bu menüde çalınan son 20 parça
görüntülenir. Çalmaya başlarsa "Şimdi
çalınıyor" menüsü görüntülenir. Şimdi
çalınıyor menüsü ile çalma sırasında
media player'ı etkinleştirebilirsiniz.

Tüm parçalar

Albümler

(Menü 4.3.5)

Albümlere göre sıralanmış müzik
dosyalarını görüntüleyebilir ve
yürütebilirsiniz.

Türler

Multimedya

Son çalınan

Menü 4.3

(Menü 4.3.6)

Türlere göre sıralanmış müzik
dosyalarını görüntüleyebilir ve
yürütebilirsiniz.

(Menü 4.3.2)

Telefonda/harici bellekte
depolanan tüm müzik dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.

Parçaları karıştır

Çalma listeleri

Ses kaydedicisi

(Menü 4.3.3)

(Menü 4.3.7)

Müzik dosyalarını sürekli ve rastgele
yürütmek isterseniz bu seçeneği seçin.
Menü 4.4

Tüm parçalar listesinden parçalar
seçerek kendi çalma listelerinizi
oluşturabilirsiniz.

1. Kayıttan önce seçenek menüsünü
görmek için sol seçim tuşuna
[Seçenek] basın.

Sanatçılar

2.

(Menü 4.3.4)

Sanatçılara göre sıralanmış müzik
dosyalarını görüntüleyebilir ve
yürütebilirsiniz.

/
tuşunu kullanarak arzu
edilen Menü öğesini hareket ettirin
ve
tuşuna basın.
] Süre: MMS msj. boyutu kayıt

süresini 30 saniye 1 dakika ya da
60 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.
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Multimedya
] Kalite: Çok iyi, İyi ve Normal

Multimedya

arasından kayıt kalitesini
seçebilirsiniz.
] Seslerime git: Sesler'deki Ses

kayıtları klasörünü açar.
3.

tuşuna basılması kaydı başlatır.
Kayıt başlatıldığında, kayıt zamanı
LCD üzerinde görüntülenir. Kayıt
işlemini iptal etmek için,Geri
seçeneğine basın.

4. Kaydetmeyi bitirince çıkmak için
tuşuna basın. Kaydedilen dosya
otomatik olarak Öğelerim içindeki
Ses kayıtları klasörüne kaydedilir.
Tekrar
tuşuna basarsanız, yeni
bir ses kaydetmeye başlayabilirsiniz.
5. Ses kaydından sonra değişik
seçenekleri seçmek için sol seçim
tuşuna basın.
6. Arzu edilen menüyü
/
tuşunu kullanarak seçin ve ardından
tuşuna basın.
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] Oynat: Sesi çalabilirsiniz.
] Gönder:

/
tuşunu
kullanarak Mesaj, E-posta ve
Bluetooth arasından birini seçin ve
tuşuna basın.

] Dosya: Dosya adını değiştirebilir

ve bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
] Sil: Kaydedilmiş bir dosyayı silmek

için bu menüyü seçin.
] Olarak kullan: Kaydedilmiş

dosyayı Ses Zil tonu, Video Zil tonu
olarak ayarlayabilirsiniz.
] Seslerime git: Öğelerim

klasöründeki Ses kayıtlarını açar.
7. Pencereyi kapatmak için sağ seçim
tuşuna basın.

Mesaj [Menü 5]
Yeni mesaj oluştur
Mesaj

(Menü 5.1.1)

Bir arada metin, görüntü, video ve
ses içeren bir mesaj yazabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
1. Mesaj alanına mesajınızı yazın.
Mesaj alanındaki Seçenek
menüleri
] Ekle: Aşağıdaki uygulamaları

gerçekleştirebilirsiniz:
1. Resim: Görüntü ekleyebilirsiniz.
(Varolan bir görüntü/Çekilen bir
resim)
2. Video: Video klip ekleyebilirsiniz.
(Slayt başına bir video klip)
3. Ses: Ses dosyası ekleyebilirsiniz.
(Slayt başına bir ses)
4. Semboller: Semboller
ekleyebilirsiniz. İlgili numara
tuşlarını girdikten sonra
tuşuna basın.

Mesaj

Menü 5.1

5. Şablon: Telefonda kayıtlı olan bir
metin şablonunu ekleyebilirsiniz.
Bir şablon seçtikten sonra
tuşuna basın. Seçilen şablon Mesaj
penceresine eklendi.
6. İfadeler: Mesajınıza emoticon
ekleyebilirsiniz.
7. İsim & Numara: Rehberde ismi
ve numarayı aradıktan sonra,
girdinizi ekleyebilirsiniz.
8. Yeni slayt: Yeni bir slayt eklemek
için bunu seçin.
9. Konu: Bir konu eklemek için
bunu tercih edin.
] Taslaklara kaydet: Mesajı

taslaklara kaydetmek için bunu
seçin.
] Giriş modu: Arzu edilen sözlük

modunu seçin.
] Yazma dili: Bir mesaj yazmak için

dili seçebilirsiniz.
] Sözlüğe ekle: Sözlüğe bir sözcük

ekleyebilirsiniz.
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Mesaj
Mesaj

2. Menüden çıkmak üzere sağ seçim
tuşuna [Geri] basın ya da alt
menüleri ayarladıktan sonra bir
önceki menüye dönün.
3. Alıcıların adresini girmek için orta
tuşa [Gönder] basın. En azından
bir alıcının adresini girdikten sonra
mesajı göndermek için onay tuşuna
[Gönder] basın. Mesaj, otomatik
olarak Gönderilen Öğeler klasörüne
kaydedilir. Mesaj gönderilmediyse
Giden Kutusunda gönderilemedi
durumunda kalacaktır.

Email

(Menü 5.1.2)

Eposta göndermek/almak için Eposta
hesabı oluşturmanız gerekmektedir.
1. Kime, Bilgi, Gizli alanlarındaki
alıcıların Eposta adreslerini girin.
tuşuna basarak Rehberi
araştırabilirsiniz.

Dikkat
] E-postayı Bilgi (Karbon Kopya)

alanına iletmek için referans Eposta adresini girin.
] Gizli (Görünmeyen Mektup

Kopyası) alanına ileti bilgisi
olmadan E-postayı iletmek için gizli
referans bir E-posta adresi girin.
] Alıcı (Kime), referans adres (Bilgi)

ve gizli referans adresi (Gizli)
alanlarında sadece geçerli E-posta
adresleri kabul edilir. Bir E-posta
adresi belirtildiğinde, başka bir
adres belirtebileceğiniz başka bir
alan belirir. Kime ve Bilgi adres
alanlarında 20 adete kadar, Gizli
adres alanında ise 10 adete kadar
alıcı belirtebilirsiniz.

2. İmleci Konu alanına götürün ve
konuya girin.
3. İmleci, Mesaj alanına geçirerek
mesaj içeriklerini girebilirsiniz.
4. Sol seçim tuşunu [Seçenek]
kullanarak aşağıdaki işlevleri
kullanabilirsiniz.
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] Ekle: Bu menüyü, özel karakterler,

] Sözlüğe ekle: Sözlüğe yeni bir

sözcük ekleyebilirsiniz.
] Yazma dili: Yazı dilini

değiştirebilirsiniz.
] Posta önceliğini ayarla:

Göndermek istediğiniz Epostanın
önceliğini belirleyebilirsiniz.

] Kişi ara: Rehberde kayıtlı Eposta

adreslerini eklemek için bu
menüyü seçin. (İmleç Kime/Bilgi/
Gizli alanlarında yer aldığında
Seçenekler menüsünde gösterilir.)
] Son kullanılanlar: Gönderdiğiniz

en son E-posta adresini
kullanabilirsiniz.
] Taslaklara kaydet: Mesajı

Taslaklara kaydetmek için bu
menüyü seçin.
] Eki göster: Eklenen dosyaları

gösterir. (Bu öğe yalnızca bazı
dosyalar eklendiğinde kullanılabilir
konumda olur.)
] Kaldır: Ek dosyaları siler. (Bu

öğe dosyalar ekli olduğu zaman
kullanılabilir.)
] Giriş yöntemi: Arzu edilen sözlük

modunu seçin.

Mesaj

şablonlar ve kişiler eklemek için
seçin. Bunun yanında multimedya
dosyalarını eklemek de
mümkündür (fotoğraflar, videolar,
sesler).

5. Eposta yazmayı bitirdiğinizde,
Epostayı göndermek üzere
tuşuna basın.

Gelen kutusu

Menü 5.2

1. Alınan mesajları görebilirsiniz. Bir
mesaj seçin ve ardından mesajı
görüntülemek için
tuşuna basın.
2.

/ tuşunu kullanarak
önceki ya da sonraki mesajı
görüntüleyebilirsiniz.

3. Bir multimedya mesajını
görüntülemek için (Bildirim),
bildirim görüntüleme ekranındaki
Geri al seçeneğini tercih edin.
Ardından belge aktarılır ve siz de
aktarım tamamlandığında dosyayı
görüntüleyebilirsiniz.
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Mesaj
Mesaj

Aşağıdaki işlevleri, Gelen kutusunda
bulunan sol seçim tuşu [Seçenekler]
aracılığıyla kullanabilirsiniz.

] Filtre: Mesajları istenilen mesaj

] Cevapla: Gönderen kişiye ya da

silme için bir ya da birden fazla
mesajı seçebilirsiniz.

seçilen mesajın tüm alıcılarına
iletilmek üzere bir yanıt oluşturur.
] İlet: Seçili mesajı iletir.

tiplerine göre gösterir.
] İşaretle/İşareti kaldır: Çoklu

] Mesaj bilgileri: Mesaj türünü,

tarihini ve saatini kontrol
edebilirsiniz.

Dikkat
Multimedya mesajını (Bildirim)
ve WAP push mesajlarını
desteklememektedir.

Dikkat
Kaydedilen Epostaları, Epostalar
[Menü 5.9.3] altından kontrol
edebilirsiniz.

] Sesli arama yap: Bir sesli arama

yapabilirsiniz.
] Video araması yap: Bir video

araması gerçekleştirebilirsiniz.
] Sil: Geçerli mesajı siler.
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir

mesaj ya da Eposta yazabilirsiniz.
] Kopyala: SMS halinde, mesajları

telefona ya da USIM karta
kopyalayabilirsiniz.
] Taşı: SMS halinde, mesajları

telefona ya da USIM karta
taşıyabilirsiniz.
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Posta kutusu

Menü 5.3

E-posta mesajı listesinin
görüntülenmesi
1. Bir e-posta adresi seçin ve ardından
alınan e-postaların listesini
görüntülemek için
tuşuna basın.
2. E-posta listesinden sol taraftaki
seçim tuşunu kullanarak [Seçenek]
aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

] Cevapla: Seçilen E-postaya bir

] İlet: Diğerlerine seçilen e-posta

mesajını iletir.
] Geri al (Sadece POP3): Yeni

eposta mesajlarını alır.
] Buraya kopyala (Sadece

IMAP4): Seçilen e-postayı
kopyalar.
] Arama: Bulmak istediğiniz

E-postayı arar.
] Sil: E-postayı siler.
] Sunucudan sil (Sadece POP3):

Mesajı ya da E-postayı sunucudan
siler.
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir

mesaj ya da E-posta oluşturur.
] İşaretle/İşareti kaldır: Çoklu

silme işlemi için işaretle/işareti
kaldır seçeneğini kullanın.
] Okundu yap/Okunmadı yap:

Seçilen e-postayı okunmuş
ya da okunmamış olarak
ayarlayabilirsiniz.

] göre sırala: E-postayı duruma

göre sıralayabilirsiniz.
] Çıkar (Sadece IMAP4): Seçilen

Mesaj

yanıt oluşturur.

E-posta bilgilerini tek seferde
çıkarır.
] Mesaj senkronizasyonu (Sadece

IMAP4): E-posta sunucusunu geri
almak için e-postayı senkronize
eder.
] Mesaj bilgileri: Boyut, tür,

tarih, saat ve dosya adları dahil
mesajdaki kısa bilgiler.

E-posta mesajının gösterilmesi
1. Alınan E-postalardan birini seçin ve
E-posta içeriğini almak için Göster
tuşuna basın.
2. Alınan E-postanın içeriği Göster
ekranında otomatik olarak
görüntülenir.
3. E-posta görüntüle ekranında
programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
kullanarak aşağıdaki işlevleri
seçebilirsiniz.
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Mesaj
] Cevapla: Seçilen E-postaya bir

Mesaj

yanıt oluşturur.
] İlet: Diğerlerine seçilen e-posta

mesajını iletir.
] Adresi kaydet: Gönderenin

Menü 5.4

Kaydedilen mesajları görebilirsiniz.
Bir mesaj seçin ve ardından mesajı
düzenlemek için
tuşuna basın.

] Sil: E-postayı siler.

Sol seçim tuşunu [Seçenekler]
kullanarak aşağıdaki işlevleri
kullanabilirsiniz.

] Al: E-posta mesajındaki numarayı,

] Gönder: Seçilen mesajı gönderir.

adresini Kişi listesine kaydeder.

Eposta adresini ya da Web adresini
çıkarır.
] Eki göster: Ekteki dosyayı gösterir.
] Alıcıları gör: Alıcıların ve

referansın (Bilgi) E-posta
adreslerini gösterir.
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir

mesaj oluşturur.
] Mesaj Bilgileri: Boyut, tür,

tarih, saat ve dosya adları dahil
mesajdaki kısa bilgiler.
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Taslaklar

] Sil: Seçilen mesajı siler.
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir mesaj

ya da Eposta yazabilirsiniz.
] İşaretle/İşareti kaldır: Çoklu silme

için bir ya da birden fazla mesajı
seçebilirsiniz.
] Filtre: İstenen mesaj türlerine göre

mesajları gösterir.
] Mesaj bilgisi: Mesaj türünü, tarihini

ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Giden kutusu

Menü 5.5

1. Bir mesaj seçin.
2. Sol seçim tuşunu [Seçenek]
kullanarak aşağıdaki işlevleri
kullanabilirsiniz.
[Gönderilen/bekleyen mesajlar
için]
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir mesaj

ya da E-posta yazabilirsiniz.
] Göndermeyi iptal et: Gönderme/

bekleme statüsünü durdurabilirsiniz.
] Mesaj bilgisi: Mesaj tipini, tarihini,

] Tkr.Gönd.: Seçilen mesajı yeniden

gönderir.

Mesaj

Giden kutusu, gönderilmeyi bekleyen
mesajlar için geçici bir saklama yeridir.
Gönderilemeyen mesajlar da Giden
kutusuna yerleştirilecektir. Örneğin,
E-posta hesabı henüz doğru biçimde
yapılandırılmamış ise E-postalar Giden
kutusunda saklanır.

[Gönderilemeyen mesaj için]

] Sil: Geçerli mesajı siler.
] Taslaklara kaydet: Mesajı taslaklara

gönderebilirsiniz.
] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir mesaj

ya da E-posta yazabilirsiniz.
] Mesaj bilgisi: Mesaj türünü, tarihini

ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Gönderilen öğeler Menü 5.6
Gönderdiğiniz mesajları gösterir
(Mesaj/E-Posta).
[Seçenekler]
] İlet: Seçili mesajı iletir.
] Düzenle: Seçilen mesajı

düzenleyebilirsiniz.

zamanını, boyutunu ve kaydedildiği
yeri kontrol edebilirsiniz.
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Mesaj
] Sil: Seçilen mesajı siler.

Multimedya şablonları

Mesaj

yazabilirsiniz.
] İşaretle/İşareti kaldır: Çoklu silme

için bir ya da birden fazla mesajı
seçebilirsiniz.
] Filtre: İstenen mesaj türlerine göre

mesajları gösterir.
] Mesaj bilgisi: Mesaj türünü, tarihini

ve saatini kontrol edebilirsiniz.

Şablonlar
Metin şablonları

Menü 5.7
(Menü 5.7.1)

Sol seçim tuşunu [Seçenekler]
kullanarak sık kullanılan yararlı
cümleleri ekleyebilir, düzenleyebilir ve
silebilirsiniz.
Dikkat
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak,
yararlı cümleler varsayılan olarak
kaydedilir.
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(Menü 5.7.2)

] Yeni mesaj oluştur: Yeni bir mesaj

Multimedya mesajları oluştururken
mevcut şablonlar oluşturabilir,
düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Varsayılan olarak beş tip şablon
(Doğum günü, Tebrik, Tatil, Teşekkür,
Özür) kaydedilmiştir.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
] Yeni ek: Yeni bir multimedya şablonu

oluşturabilirsiniz.
] MMS mesajı yaz: Seçilen şablonla

birlikte bir multimedya mesajı
oluşturur.
] Düzenle: Seçilen şablonu düzenler.

İfadeler

Menü 5.8

Emoticon ekleyebilir, düzenleyebilir ve
silebilirsiniz. Bir mesaj yazarken tercih
ettiğiniz emoticonu ekleyebilirsiniz.
Onay tuşuna basarsanız simgeyi
görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar

(Menü 5.9.1)

Metin mesajı ile ilgili seçenekleri
ayarlayabilirsiniz.
1. SMS merkezi: Metin mesajı merkezi
adresini ekleyebilirsiniz.
2. İletim raporu: Bu seçeneğin
etkin konuma getirilmesiyle
mesajınızın başarıyla gönderilip
gönderilmediğini teyit edebilirsiniz.
3. Geçerlilik süresi: Şebeke servisi
metin mesajlarınızın mesaj
merkezinde ne kadar süre
saklanacağını belirleyebilmenizi
sağlar.
4. Mesaj tipleri: Metin, Ses, Faks,
X.400, Eposta
Mesaj türü genellikle Metin olarak
ayarlanır. Metninizi alternatif
biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu
işlevin kullanılabilirliği hakkında
servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Karakter kodlaması: Otomatik/
Standart alfabe/Çoklu kod.
] Otomatik: Tek bayt karakter

Mesaj

Metin mesajı

Menü 5.9

ile hazırlanan mesaj genellikle
Varsayılan alfabede kodlanır
(GSM7). Çift bayt karakter içeren
mesajlar otomatik olarak unicode
içerisinde kodlanır.
] Standart alfabe: Çift baytlı

karakterler içeren mesajlar
tek baytta kodlanır. Aksanlı
olarak oluşturulmuş çift baytlı
karakterlerin tek bayt karaktere
aksansız döndürülebileceğini
lütfen unutmayın.
] Çoklu kod: Mesaj çift baytta

kodlanmıştır. Lütfen iki kat
ücret ödemek durumunda
kalabileceğinizi göz önünde
bulundurun.
6. Uzun metni böyle gönder: Uzun
metin mesajını Çoklu SMS ya da
MMS olarak seçin.
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Mesaj
Multimedya mesajı

(Menü 5.9.2)

Mesaj

Multimedya mesajı ile ilgili seçenekleri
ayarlayabilirsiniz.
1. Alım modu: Ana şebekeyi ya
da Dolaşımdaki şebekeyi sırayla
kullanarak geri alım modunu
ayarlayabilirsiniz. Otomatiği
seçerseniz, multimedya mesajlarını
otomatik olarak alırsınız. Manueli
seçerseniz, gelen kutusunda yalnızca
bildirim mesajlarını alacaksınız.
Ardından multimedya mesajlarını
indirmek isteyip istemediğinize karar
verebilirsiniz.
2. İletim raporu: Alıcıya ya da
göndericiye postalarının alındığına
dair bildirim postası gönderilmesi ya
da gönderilmemesini ayarlamanızı
sağlar.
] Rapor iste: Multimedya mesajı

için gönderildi onay postası
gönderilip gönderilmeyeceğini
belirler.
] Rapora izin ver: Gönderim

onay postası isteği için gönderim
onayı gönderilmesine izin verilip
verilmeyeceğini belirler.
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3. Okundu raporu: Alıcıya ya
da göndericiye postalarının
alınıp okunduğuna dair bildirim
postası gönderilmesi ya da
gönderilmemesini ayarlamanızı
sağlar.
] Yanıt iste: Multimedya mesajı için

okundu onay postası gönderilip
gönderilmeyeceğini belirler.
] Yanıta izin ver: Okundu onay

postası isteği için okundu onayı
gönderilmesine izin verilip
verilmeyeceğini belirler.
4. Öncelik: Mesajların öncelik
seviyelerini seçebilirsiniz (Düşük,
Normal ve Yüksek).
5. Geçerlilik süresi: Multimedya
mesajı aktarırken mesajın geçerlilik
süresini ayarlamanızı sağlar.
Mesaj yalnızca yapılandırılmış
hak için multi mesaj sunucusuna
kaydedilecektir.
6. Slayt süresi: Mesaj yazarken her
sayfanın süresini ayarlamanızı sağlar.
7. Gönderme zamanı: Mesajın alıcıya
iletim zamanını ayarlamanızı sağlar.
Multimedya mesaj merkezi iletim
zamanından sonra mesajı iletir.

Sol seçim tuşunu [Seçenek]
kullanarak bir profili ekleyebilir,
etkinleştirebilir ya da silebilirsiniz.
Onay işareti ile seçilen bir profil ismi
şu anda yapılandırılan değerdir.
Sol seçim tuşundan [Düzenle]
basarak düzenleme modunda
profilin içeriğini görüntüleyebilir
ve düzenleyebilirsiniz. Düzenleme
ekranı ayrıca Seçenekler altında
yeni bir profil oluştururken de
görüntülenir. Her öğenin anlamı
aşağıda gösterilmiştir.
] Başlık: Profil adı.
] MMSC URL: Multimedya mesaj

merkezi URL'sini girin.
] MMS Proxy: WAP ağ geçidi

adresini ve bağlantı noktası
numarasını girin.
] Bağlantı modu: Bağlantı

] Erişim noktası: Erişim noktası

ismini tanımlayın. (WAP bağlantı
ayarlarına bakın.)

Mesaj

8. Multi. msj. merkezi: Multimedya
mesajı göndermek için MMSC
ve WAP ağ geçidi gibi şebeke
bilgilerinizi yapılandırmanızı sağlar.

Değişiklikleri kaydetmek ve
Multimedya msj. merkezi ayarını
tamamlamak için orta seçim tuşuna
[Kaydet] basın.

Email

(Menü 5.9.3)

Eposta almak ve aktarmak için ayarları
yapılandırabilirsiniz.
1. E-posta hesapları: Eposta
sunucusu ve kullanıcı kimliği
dahil olmak üzere bir Eposta
hesabı oluşturabilir ya da
yapılandırabilirsiniz. Sol seçim
tuşunu kullanarak [seçenek]2.Düzenle, seçilen bir e-posta
hesabını düzenleyebilirsiniz.
tuşunu kullanarak Eposta
göndermek üzere kullanılacak bir
Eposta adresi seçebilirsiniz. Sol
seçim tuşunu [Seçenek] kullanarak
aşağıdaki fonksiyoları seçebilirsiniz.

modlarından birini seçin. (Proxy ile
TCP, Proxy olmadan TCP, UDP)
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Mesaj
] Ekle: Yeni bir Eposta hesabı

Mesaj

oluşturma.
] Düzenle: Seçili Eposta hesabını

düzenlemek için.
] Göster: Seçilen bir postayı

görüntüler.
] İşaretle/İşareti kaldır: Çoklu

silme işlemi için işaretle/işareti
kaldır seçeneğini kullanın.
] Sil: Seçilen Eposta hesabını siler.

Hesapta bulunan tüm Epostalar
silinecektir.
2. E-posta ile yanıtlamaya izin ver:
Okundu onay postası isteği için
okundu onayı gönderilmesine izin
verilip verilmeyeceğini belirler.
3. Yanıt e-postası iste: Postanın
okunduğuna ilişkin onay postası
gönderilip gönderilmeyeceğini
belirler.
4. Alım kontrolü: Gelen posta
sunucusundan otomatik olarak
Eposta almak üzere, Alma aralığını
belirleyebilirsiniz. Yeni bir Eposta
geldiğinde, ekranın üzerinde
bir simge belirir. Otomatik alma
zaman yuvasını Kapalı konuma
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getirebileceğiniz gibi 15 veya 30
dakikaya ya da 1, 2, 4 veya 8 saate
ayarlayabilirsiniz. Lütfen Alma aralığı
özelliğinin kullanımı sırasında ek
ücret ödeme olasılığının söz konusu
olabileceğini unutmayın.
5. İlet ve Yanıtla kısmını ekle: Mesajı
ilettiğinizde ya da yanıtladığınızda
orijinal mesajın eklenip
eklenmeyeceğini belirler.
6. Ekli içerik: Mesajı ilettiğinizde ek
dosyanın eklenip eklenmeyeciğini
belirler.
7. Dolaşımda Otomatik Alım:
Dolaşım alanında bulunduğunuzda
Eposta hesabını otomatik olarak alır.
8. Yeni e-posta bildirisi: Yeni gelen
E-posta sırasında bildirim bilgilerini
alır.
9. İmza: Epostanın sonuna imza
metni eklenip eklenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz. Yapılandırılan
imza metni gerek otomatik gerekse
manuel olarak siz yeni bir Eposta
oluştururken metnin sonuna eklenir.
10. Öncelik: E-postaların öncelik
seviyelerini seçebilirsiniz (Düşük,
Normal ve Yüksek).

Yeni bir Eposta hesabı oluşturma

Sunucuya
kaydet

Sol seçim tuşunu
kullanarak gelen
sunucuda mesajların
bir kopyasının bırakılıp
bırakılmayacağını
belirleyin. Posta kutusu
türü IMAP4 olarak
ayarlandığında, mesajın
bir kopyası her zaman
sunucuya kaydedilir.

Gönd. post.
kaydet

Gönderilmiş postaların
nereye kaydedileceğini
seçin (posta kutusu
tipi IMAP4 olarak
belirlendiğinde). Posta
kutusu tipi POP3
olarak belirlendiğinde,
gönderilmiş postalar her
zaman telefona kaydedilir.

Erişim
noktaları

İnternet'e bağlanmak
için bir erişim noktası
seçin. Sol seçim tuşunu
kullanarak yapılandırılmış
bir erişim noktası
seçebilirsiniz.

Otomatik al

Programlanabilir sol
tuşu kullanarak gelen
posta sunucusundan epostanın otomatik olarak
alınıp alınmamasını
belirleyin.

Gelişmiş
Ayarlar

E-posta sunucusuna
bağlantı yapılandırmasını
ayarlar.

2. Aşağıdaki öğelerin yapılandırılması
gerekir.
Başlık

Başlık girin.

Kullanıcı adı

Eposta hesabı kullanıcı
adını girin.

Şifre

Eposta hesabının şifresini
girin.

E-posta adresi Giden posta için Eposta
adresi girin.
E-pst cevap
adresi

Epostanıza yanıt vermek
için Eposta adresi girin.

Giden posta
sunuc.

Giden Eposta
sunucusunu girin.

Gelen posta
sunuc.

Gelen Eposta
sunucusunu girin.

Maks. alma
boyutu

Sol seçim tuşunu
kullanarak maksimum
Eposta alma boyutunu
seçin. İzin verilen
maksimum alım boyutu 1
MB'tan fazla olamaz.

Posta kutusu
tipi

Sol seçim tuşunu
kullanarak Eposta gelen
kutusu tipini POP3 ya da
IMAP4 olarak seçin.

Mesaj

1. E-posta hesabı Menü
seçeneklerinden Yeni Ekle
seçeneğini seçin.
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Mesaj
Mesaj
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SMTP port
numarası

Posta sunucusu port
numarasını girin.
Genelde, SMTP (Gelen
posta sunucusu) 25'tir.

Gelen sunucu
portu

Posta sunucusu port
numarasını girin. Genelde
gelen posta sunucusu
numarası 110(POP3) ya
da 143(IMAP4).

SMTP kimlik
doğr.

Sol seçim tuşunu
kullanarak giden mesaj
sunucusunun kimlik
doğrulama işlemi
yapıp yapmayacağını
belirleyin. SMTP kimlik
doğrulaması Açık olarak
ayarlandığında, SMTP
kimlik doğrulaması için
SMTP Kullanıcı adını ve
Şifresini girebilirsiniz.

SMTP
Kullanıcı Adı

Onay istemek için SMTP
kullanıcı adı girer.

SMTP Parolası

Onay istemek için SMTP
şifresi girer.

APOP güvenli
giriş

Sol seçim tuşunu
kullanarak APOP güvenli
girişini etkinleştirip
etkinleştirmeyeceğinize
karar verin. Posta
kutusunun tipi IMAP4 ise,
APOP güvenli girişi daima
KAPALI olarak ayarlanır.

3. Eposta hesabı yapılandırma işlemini
tamamlamak için ortada bulunan
seçim tuşuna [Kaydet] basın.
Eposta Hesabı düzenleme
1. Eposta hesapları listesinden arzu
etmiş olduğunuz Eposta hesabını
seçin ve sol seçim tuşuna [Seçenek]
basın ve ardından Düzenle tuşuna
basın.
2. İmleci yukarı ve aşağı doğru hareket
ettirerek arzu ettiğiniz alanları
düzenleyebilirsiniz.
3. Yapılandırma işlemi
tamamlandığında, Eposta hesabı
yapılandırma işlemini tamamlamak
üzere ortada bulunan seçim tuşuna
[Kaydet] basın.
Dikkat
Posta kutusu tipini değiştirmeye
çalıştığınızda, önceden kaydedilen
tüm Epostalar silinir.

Video posta

(Menü 5.9.4)

Telesekreter

(Menü 5.9.5)

Ses dosyalı bir posta gönderebilir ya
da alabilirsiniz.

Servis mesajı

(Menü 5.9.6)

- Güvenilir listesi: Hizmet
yüklemeyi Devre dışı bırak
şeklinde ayarlarsanız SL mesajını
alamazsınız. SL mesajı geldiğinde
atılır.
- Güvenilmez listesi: Hizmet
yüklemeyi Her zaman olarak
ayarlarsanız, SL mesajı, önceden
ayarlanmış URL ile birlikte
otomatik olarak İnternette açılır.

Push(SI/SL) mesajları gibi seçenek
ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bilgi Servisi

] Servis mesajı: Açık olarak ayarlanırsa

] Hücre yayını: Alım durumunu

tüm hizmet mesajları alınır.
] Servis güvenliği: Alınan mesajı Açık

olarak ayarlarsanız, hizmet yükleme
seçeneğini Sor, Devre dışı bırak, Her
zaman şeklinde ayarlayabilirsiniz.
- Servis güvenliğini ayarla:
Hizmet yüklemesini Sor olarak
ayarlamanız halinde SL mesajının
işlenip işlenmemesini soran açılır
pencere çıkar.

Mesaj

Video dosyalı bir posta gönderebilir ya
da alabilirsiniz.

(Menü 5.9.7)

ayarlayabilirsiniz.
] Kanallar: Kanalları ekleyebilir veya

değiştirebilirsiniz.
] Diller:

tuşuna basarak dilediğiniz
dili seçebilirsiniz. Ardından, bilgi
servisi mesajı seçtiğiniz dilde
gösterilecektir.
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Öğelerim [Menü 6]
Görüntülerim

Menü 6.1

Öğelerim

Resimler klasörü İnternetten resim
indirmek için gömülü bağlantıları ve
Varsayılan görüntüleri içerir.
Kamera kullanılarak çekilen resimler,
Resimler klasöründe saklanır ve
bunların yönetilmesi için yeni
klasörler oluşturabilirsiniz. Ayrıca
başka insanlara çoklu dosyalar
gönderebilirsiniz.
Resmi detaylı olarak
görüntüleyebilmek için onay tuşuna
basın.
Bir dosya seçildiğinde, sol seçim
tuşuna [Seçenek] basılarak aşağıdaki
seçenekler gösterilecektir.
] Gönder: Seçilen görüntüyü Mesaj,

E-posta ya da Bluetooth yoluyla
gönderebilirsiniz.
] Olarak kullan

- Ana sayfa: Ekran teması olarak bir
görüntüyü ayarlayabilirsiniz.
- Rehber görüntüsü: Rehberde
bulunan seçtiğiniz kişinin
görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.
Bir arama geldiğinde kişide kayıtlı
görüntü ekrana gelir.
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- Açılış: Telefonun açılış
görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.
- Kapanış: Telefonun kapanış
görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.
- Giden arama: Bir arama yaparken
bir görüntü ayarlayabilirsiniz.
] göre sırala: Dosyaları tarihe, tipe

veya ada göre sıralayabilirsiniz.
] Liste görünümü/Tablo görünümü:

görüntüleri Liste görünümü ya
da Tablo görünümü şeklinde
görüntüleyebilirsiniz.
] Dosya bilgisi: Seçili görüntü

dosyasına ilişkin bilgileri gösterir.
] Hafıza yöneticisi: Hafızanın

durumunu görebilirsiniz (telefon
veya harici bellek kartı).

Seslerim

Menü 6.2

Sesler klasörü, zil sesleri ile müzik
indirmek ve aynı zamanda Varsayılan
sesler ve Ses kayıtlarını içeren
klasörlere gömülü linkler içerir. Burada
sesleri yönetebilir, gönderebilir ya da
zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.

] Olarak kullan

- Ses zil tonu: Ses dosyasını bir sesli
arama aldığınızda zil tonu olarak
ayarlayabilirsiniz.
- Video zil tonu: Ses dosyasını bir
video araması aldığınızda zil tonu
olarak ayarlayabilirsiniz.
- Mesaj tonu: Ses dosyasını
bir mesaj aldığınızda
kullanılmak üzere zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.
- Açılış: Ses dosyasını telefonu
açtığınızda kullanılmak üzere zil
sesi olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapanış: Ses dosyasını telefon
kapanırken bir zil tonu olarak
ayarlayabilirsiniz.
] Dosya bilgisi: Seçilen ses

dosyasındaki bilgileri gösterir.
] göre sırala: Dosyaları tarih, dosya

türü ya da isme göre sıralayabilirsiniz.

] Bellek yöneticisi: Hafızanın

durumunu görebilirsiniz (telefon
veya harici bellek kartı).

Videolarım

Menü 6.3

Öğelerim

Bir dosya seçildiğinde, sol seçim
tuşuna [Seçenek] basılarak aşağıdaki
seçenekler gösterilecektir.

Burada, indirilen veya çekilen
video klipleri yönetebilir veya
gönderebilirsiniz.
tuşuna [Bağlan] basarsanız video
dosyasını etkin hale getirebilirsiniz.
Aşağıdaki seçeneklere Video
listesindeki sol seçim tuşu [Seçenek]
kullanılarak erişilebilir.
] Gönder: Dijital Hak Koruması

(DRM) bulunmuyorsa seçili video
klibi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth
yoluyla gönderebilirsiniz.
] Olarak kullan: Videoyu sesli

zil sesi veya video zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.
] Taşı: Dosyayı telefon belleğine veya

harici belleğe taşır.
] Kopyala: Dosyayı telefon belleğine

veya harici belleğe kopyalar.
] Sil: Seçili videoyu siler.
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Öğelerim
] İşaretle/İşareti kaldır: İşaretle

Öğelerim

işlevini kullanarak, birden fazla
dosyayı gönderebilir, silebilir,
taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz.
] Dosya

- Yeniden adlandır: Videoyu
yeniden adlandırabilirsiniz.
- Dosya bilgisi: Seçili video
dosyasına ilişkin bilgileri gösterir.
] Yeni klasör oluştur: Yeni bir klasör

oluşturabilirsiniz.
] göre sırala: Dosyaları isme,

tarihe veya dosya tipine göre
sıralayabilirsiniz.
] Liste görünümü/Tablo görünümü:

görüntüleri Liste görünümü ya
da Tablo görünümü şeklinde
görüntüleyebilirsiniz.
] Hafıza yöneticisi: Hafızanın

durumunu gösterir (telefon veya
harici hafıza kartı).
Video oynatıcıyı kullanarak bir videoyu
görebilirsiniz. Video dosyaları listede
küçük resimler olarak gösterilir.
/
/ / seçeneğini kullanarak
arzu ettiğiniz videoyu seçebilirsiniz.
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Seçili videoyu bir mesaja, E-postaya
ya da Bluetooth'a eklemek için
programlanabilir sol tuşu [Gönder]
seçin.
1. seçenek Oynat seçildiğinde video
klip Media Player ile oynatılır. Kayıttan
yürütmeyi durdurmak için kayıttan
yürütme sırasında
tuşuna basın.
Kayıttan yürütmeye devam etmek için
tuşuna tekrar basın.
Video klipleri Media Player’da
gösterirken aşağıdaki seçeneklere
erişilebilir:
] Yatay görüntü: Videoyu

geniş görünüm modunda
görüntüleyebilirsiniz.
Dikkat
Ayrıca
tuşuna basarak
da videoyu yatay görünüm
modunda görüntüleyebilirsiniz.
] Sessiz/Sesli: Ses seviyesi 0’ın üzerine

getirilirse, Sessiz mod etkinleştirilir ve
Ses seviyesi 0’a ayarlanırsa, Sesi açma
modu etkinleştirilir.

] Yakala: Duraklatılmış ekranda

] Tekrar et: Tekrarlama seçeneğini

(Hiçbiri/Geçerli dosya/Tüm dosyalar)
belirleyebilirsiniz.
] Dosya bilgisi: Oynatılmakta olan

dosyalara ilişkin bilgileri kontrol
edebilirsiniz (Dosya adı, Boyut, Tarih,
Tür, Süre, Koruma).
] Gönder: Dijital Hak Koruması

(DRM) bulunmuyorsa seçili video
klibi Mesaj, E-posta ya da Bluetooth
yoluyla gönderebilirsiniz.
] Sil: Seçili videoyu siler.
] Olarak kullan: Video dosyasını

video ses zil tonu ya da video zil tonu
olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü
içindekilere göre değişir.

Oyunlarım ve
uygulamalarım

Menü 6.4

Uygulamalar bulunabilir. Varsayılan
klasör operatöre/ülkeye göre
değişebilir. Her klasörde oyun ya
da uygulamaların indirilmesi için
gömülü bir bağlantı bulunur. Çevrimiçi
hizmetlerin kullanımı sırasında ilave
ücretin alınabileceğini unutmayın.
Programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
kullanarak bir klasör oluşturabilirsiniz.

Diğerleri

Öğelerim

görüntülenenleri bir görüntü dosyası
olarak kaydedebilirsiniz (sadece
Duraklama modunda mümkündür).

Menü 6.5

Resimler, sesler, videolar, oyunlar ve
uygulamalar haricindeki diğer dosyalar
bu klasörde saklanır.

Hafıza kartım

Menü 6.6

Opsiyonel bir harici microSD hafıza
kartı satın almanız durumunda, daha
fazla içeriği yönetebilirsiniz. microSD
kart kullanma şekillerinin, hafıza
kartının takılmasının ve çıkarılmasının
öğrenilmesi için 21 ve 22. sayfadaki
bölüme bakınız. Telefonunuzda
yaptığınız gibi içeriği yönetebilirsiniz.

Bu menüden kolayca oyunları ve diğer
uygulamaları indirebilirsiniz.
Burada iki klasör bulunabilir, klasör
bulunmayabilir ya da Oyunlar ve
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Google [Menü 7]
Bu menü, SIM'e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

Google
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Rehber [Menü 8]
Yeni ekle

Menü 8.1

Arama

Menü 8.2

İletişim adresi arama işlevini
gerçekleştirir. Varsayılan olarak bir
isme dayalı şekilde arama işlemi
gerçekleştirilir. Geçerli arama
metodu ve bulunan sonuçlar
Arama penceresinde gösterilir.
Bir telefon araması yapabilir veya
seçili telefon numarasına bir mesaj
gönderebilirsiniz. Telefon numarasına
ya da grup bilgilerine göre Rehber
içinde arama yapabilirsiniz.

Dikkat
Ayarlar menüsünde soyadına göre
arama işlemi gerçekleştirilebilir.

Hızlı aramalar

Rehber

Yeni bir iletişim adresi
kaydedebilirsiniz. Yeni kişiye ait bir
isim, farklı telefon numaraları ve
eposta adresleri girebilirsiniz. Ayrıca,
kişiyi gruplara atayabilir, bir görüntü
veya avatar ekleyebilir, belli bir zil sesi
atayabilir ve hatta kişi için bir not bile
girebilirsiniz. Diğer mevcut alanlara
Ana Sayfa URL, Ana Sayfa adresi,
Şirket adı, Mesleki unvanı ve şirket
adresi dahildir. Hafıza kullanımınıza
göre iletişim adreslerinizi girebilir ve
yönetebilirsiniz.

Menü 8.3

Bu menüyü kullanarak hızlı aramaları
yönetebilirsiniz. Hızlı aramalar 2-9
arasında yapılandırılabilirler. Belli
bir kişi adresi için 5 adete kadar hızlı
arama kaydedebilirsiniz ve bir kiş
adresi birden fazla hızlı aramaya sahip
olabilir.

Gruplar

Menü 8.4

Bu menüyü kullanarak (gerek
Telefonda gerkese USIM’de kayıtlı olan)
grup bilgilerini yönetebilirsiniz. Telefon
hafızasında varsayılan 5 grup vardır:
Aile, Arkadaş, İş Arkadaşı, Okul ve VIP.
Grupları ekleyebilir, düzenleyebilir ve
silebilirsiniz. Bir numara için bir zil sesi
belirtilmediğinde, numara arandığında
grubun numarasına atanmış grup zil
sesi çalar.
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Rehber
Servis arama numaraları
Rehber

Menü 8.5

Servis sağlayıcınız tarafından
atanmış (USIM kart destekliyorsa)
Servis Arama Numaraları (SDN)
listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu tip
numaralar acil, dizin sorguları ve sesli
posta numaralarını içerir. Bir servis
numarasını seçtikten sonra, servisi
aramak için
tuşuna basın.

Kendi numaram

Menü 8.6

USIM karttaki telefon numaranızı
görüntülemenizi sağlar. USIM
kartta kullanılmakta olan kendi
numaralarınızı kaydedebilirsiniz.

Kartvizitim

Menü 8.7

Sol seçim tuşu Ekle’ye basarak
kendi kartvizitinizi oluşturabilirsiniz.
Adınızı, numaranızı, Epostanızı ve
resminizi girdikten sonra, mesaj
gönderirken bu bilgileri kartvizit olarak
kullanabilirsiniz.
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Ayarlar
Verileri görüntüle

Menü 8.8
(Menü 8.8.1)

] Kayıtları buradan göster:

Hangi iletişim bilgilerinin (telefon
hafızası, USIM hafızasından ya da
her ikisinden) görüntüleneceğini
belirleyin. Varsayılan ayar Tümü’dür.
] İsim ekranı: Görüntüleme sırasını

isme göre ayarlayabilirsiniz.
] Resim göster: Resmin gösterilip

gösterilmemesini belirleyin.

Kişiyi senkronize et

(Menü 8.8.2)

Rehber içeriğini direkt olarak sunucuya
gönderebilirsiniz.

Kopyala

(Menü 8.8.3)

Telefon belleğinden USIM’e veya
USIM’den telefon belleğine kişileri
kopyalayabilirsiniz. Tek seferde
seçilen girişleri ya da tümünü
kopyalayabilirsiniz.

Taşı

(Menü 8.8.4)

Rehberi yedekle

Rehber

Telefon belleğinden USIM’e veya
USIM’den telefon belleğine kişileri
kopyalayabilirsiniz. Tek seferde seçilen
girişleri ya da tümünü taşıyabilirsiniz.
(Menü 8.8.5)

Telefonda bulunan tüm rehber
verilerini vcard’ın biçimlendirilmesiyle
harici hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Rehberi yeniden yükle
(Menü 8.8.6)

Harici bellek kartında bulunan
tüm rehber verilerinizi telefon
belleğine vcard’ı biçimlendirerek geri
yükleyebilirsiniz.

Rehberi sil

(Menü 8.8.7)

Tüm iletişim bilgilerini siler. USIM
kartla birlikte mobil telefon belleğine
kaydedilen tüm kişileri de silebilirsiniz.

Hafıza bilgisi

(Menü 8.8.8)

Bu menüde rehber hafızasının
durumunu kontrol edebilirsiniz.
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Araçlar [Menü 9]
Hızlı menü

Menü 9.1

Araçlar

Hızlı menüye kaydedilecek
fonksiyonları belirleyebilirsiniz. Sık
kullandığınız işlevleri Hızlı menüye
kaydederseniz, tuşa basarak bu
işlevleri kolayca başlatabilirsiniz.

Alarmlar

Menü 9.2

Alarmı ayarlarsanız,
simgesi
gösterge çubuğunda görünür.
Belirlenen alarm programlanan
zamanda çalar. Alarmı durdurmak
için
tuşuna basın ve alarmın iptal
edilmesini sağlayın. Programlanabilir
sol tuşa [Ertele] basın ve erteleme
aralığını seçin. Alarmın sesi kesilir ve
seçili Erteleme süresinin ardından
çalmaya devam eder. 5 adet alarmı
ayarlayabilirsiniz.
1. Alarm listesinde ayarlanacak
istediğiniz alarmı seçin. Bir alarm
yoksa, yeni bir alarm eklemek için
Sol seçim tuşuna [Ekle] basın.
2. Ayarla/İptal et: Alarmın
çalmasınıbelirleyen seçenekleri
kullanarak veya alarm zamanını
seçerek alarmı ayarlayın veya iptal
edin.
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3. Alarm zamanını gir: Saat ve Dakika
belirterek istediğiniz alarm zamanını
girin. Telefon için 12 saat formatı
ayarlanmışsa görünen ‘AM’ veya ‘PM’
seçeneklerinden birini belirleyin.
4. Tekrar modunu seç: /
tuşlarınıkullanarak veya sol seçim
tuşu [Liste]. tuşuna basıp istediğinizi
listeden seçerek istediğiniz tekrar
modunu seçin.
5. Zilini Seç: Sol seçim tuşuna
[Düzenle] basıp listeyi açarak alarm
çalacağı zaman kullanılacak zil sesini
seçin.
6. Not: Bir alarm adı girin.
7. Ertele: Alarm için erteleme süresini
belirleyebilirsiniz.
8. Alarmı ayarlamayı
tamamladığınızda, ortadaki seçim
tuşuna [Kaydet] basın.
Dikkat
Telefon kapalıyken bile alarm çalar.

Hesap makinesi

Menü 9.3

1. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basın.
2. Uygun fonksiyonu seçin.
Numara tuşlarını kullanarak rakamları,
/
/ / tuşlarını kullanarak
da operatörleri girebilirsiniz.
tuşuna basarak bir ondalık
işareti girebilirsiniz.
tuşuna her
basışınızda, karakterler tersine, sırayla
silinir.
tuşuna basılı tuttuğunuzda,
ters sırayla tüm karakterler bir seferde
silinir.
Hesaplama tamamlandığında ve
sonuçlar ekranda gösterildiğinde, bir
sembole basılması sonucu o sembole
kaydeder ve hesaplama işlemine
devam eder.

Dönüştürücü

Menü 9.4

Kullanıcılar bu menüyü kullanılarak
Para Brimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık,
Sıcaklık, Hacim ve Hız birimlerini
dönüştürebilirler.

Araçlar

Hesap makinesi modülü toplama,
çıkartma, çarpma ve bölmenin yanı
sıra bazı bilimsel fonksiyonları da
içeren temel aritmetik fonksiyonları
gerçekleştirmenize izin vermektedir.
(sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Birim menüsünü seçin.
2. Kullanıcılar seçenek menüsünü
kullanarak döviz kurunu
ayarlayabilir.
3. Geçerli oranı girin ve sonrasında
bir para biriminden diğerine
dönüştürme yapabilirsiniz.
4. Birimlerin değerini
görüntüleyebilirsiniz.
5. Geçerli giriş Alanını temizlemek için
[Sıfırla] tuşuna basın.
6. Dönüştürme işlevinden çıkmak için
[Geri] tuşuna basın.
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Araçlar
Dünya saati

Menü 9.5

Araçlar

Dünya saati fonksiyonu, dünya
üzerindeki başlıca şehirlerin saat
bilgilerini sunar.
1. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
- [Şehir ekle] kullanarak dilediğiniz
şehri merkez olarak seçebilirsiniz
- Programlanabilir sol tuşa [Harita]
basın.
2. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek] [Saat dilimini değiştir] ya da [Geçerli
şehri değiştir] kullanarak şehri
Değiştirebilirsiniz.
3. Programlanabilir sol tuşu [Seçenek]
- [Gün ışığından tasarruf]
kullanarak Yaz Saati uygulamasını
başlatabilirsiniz.
4. Analog saat modunu [Seçenek]
- [Analog saat] Seçebilirsiniz.

82

STK (USIM servisleri)
Menü 9.6

USIM kartı üzerinde SAT destek
hizmetlerine (ör; Uygulama Aracı)
sahip olup olmamanıza göre bu menü
(Menü #.8.3) farklı olabilir.
USIM kartı SAT hizmetlerini
destekliyorsa bu menü, USIM kartı
üzerinde operatöre özel bir isimle,
örneğin “Özel” olarak kaydedilir. İlgili
seçenekleri nasıl kullanacağınıza
ilişkin daha fazla bilgi için lütfen USIM
kartınızla birlikte verilen bilgilere
başvurun.

Bağlantı [Menü 0]
Bluetooth

Menü 0.1

Telefonunuz, telefonunuzu kablosuz
bir biçimde ahizesiz konuşma kiti,
Bilgisayar, PDA ya da diğer telefonlar
gibi diğer Bluetootoh cihazlarıyla
bağlantı kurmasını sağlayacak dahili
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi
ile donatılmıştır.
Örneğin kablosuz Bluetooth ile
ahizesiz sohbet edebilir ya da kablosuz
bağlantıya sahip cep telefonu ile
İnternette gezinebilirsiniz. Ayrıca
kartvizit, ajanda öğeleri ve resim
alışverişinde bulunabilirsiniz.
Dikkat
Telefonunuz ve iletişim kurduğunuz
Bluetooth cihazının birbirleri ile 10
metrelik mesafe sınırları dahilinde
olmalarını öneririz. Telefonunuz
ve diğer Bluetooth cihazı arasında
herhangi bir katı madde olmaması
durumunda bağlantı kalitesi daha iyi
seviyelere ulaşabilir.

• Menü > 0. Bağlantı > 1. Bluetooth
> 1. Aç/Kapat
Bluetooth fonksiyonunu kullanmak
için, ilk önce Aç öğesini seçmelisiniz.

Bağlantı

Bluetooth

1. Başlarken

2. Bluetooth Ayarlarını
Yapılandırma
• Menü > 0. Bağlantı > 1. Bluetooth
> 4. Ayarlar
- Görünme durumu: [Telefonumun
görünme durumu] ayarını [Görünür]
olarak ayarlayın, böylelikle diğer
cihazlar Bluetooth cihazı ararlarken
telefonunuzu saptayabilirler. [Gizli]'yi
seçerseniz, diğer cihazlar Bluetooth
cihazı ararlarken sizi saptayamazlar.
- Telefonumun adı: Telefonunuzu
diğer cihazlarda görünmesini
istediğiniz bir isimle
adlandırabilir daha sonra yeniden
adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun
adı diğer cihazlarda sadece
[Telefonumun görünme durumu]
ayarı [Görünür] olarak ayarlandığında
gösterilir.
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Bağlantı
Bağlantı

- Desteklenen servisler: Bluetooth
etkin bu telefonun desteklediği
telefon ve ahizesiz araçlar gibi
aygıtların bulunduğu listeyi
görüntüleyebilirsiniz.
- Bluetooth adresim: Bluetooth
adresini kontrol edebilirsiniz.
Dikkat
Kullanıcı telefonundaki Bluetooth
Aygıtını kullandığı zaman telefon
güvenliği risk altındadır. Bu
sebepten, cihaz eşleştirme ya da
yapılandırma sonrasında Bluetooth
görünürlüğünün Gizli olarak
ayarlanmasını öneririz. Bluetooth
aracılığıyla gelen dosyaları, eşleşmiş
cihazlardan geliyor olmalarına
bakmaksızın gönderici detaylarını
kontrol ettikten sonra kabul edebilir
ya da reddedebilirsiniz.

3. Yeni aygıt arama ve eşleştirme
<Yeni cihaz arama>
Aşağıdaki menüye göre yeni aygıt
arayabilirsiniz.
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• Menü > 0. Bağlantı > 1. Bluetooth
> 2. Yeni aygıt ara
<Cihazlar eşleştiriliyor>
1. Eşleştirilecek yeni bir Bluetooth
aygıtı aramak için Yeni aygıt ekle
öğesine basın.
2. Ekranda Cihazlar aranıyor mesajı
görüntülenir. 10m dahilinde
bulunan Bluetooth cihazları bulunur.
3. Bluetooth cihazları bulunursa, bu
cihazlar ekranda listelenir. Herhangi
bir Bluetooth cihazı bulunmazsa,
tekrar aramak isteyip istemediğiniz
sorulur.
4. Eşleştirme prosedürü.
-

tuşuna basın. Şifrenizi
girmenizi isteyen bir ekran
görüntülenir.

- Bir şifre (1 ile 16 basamaktan
oluşan) oluşturduktan sonra,
diğer cihazın kullanıcısı da
eşleştirme için bu şifreyi girmelidir.
Yetkilendirme için diğer cihazın
kullanıcısı söz konusu şifreyi
önceden bilmelidir.

] KU380’in desteklediği Bluetooth

- Kulaklık profili
- Ahizesiz kullanım profili
- Nesne push profili
- Dosya aktarım profili
- Çevirmeli ağ profili
- Seri port profili
Seçenekler
] Yeni aygıt ekle: Bu menüyü

kullanarak yeni bir Bluetooth cihazını
telefonunuzla eşleştirebilirsiniz.
] Bağlan

1. Seçili cihazla bağlantı kurmak
istiyorsanız Bağlan seçeneğini
seçin.
2. Seçili cihazla bağlantıyı kesmek
istiyorsanız Bağlantıyı kes
seçeneğini seçin.
] Sil: Bu menüyü kullanarak eşleşmiş

Bluetooth cihazını silebilirsiniz.
] Tümünü sil: Bu menüyü kullanarak,

<Cihazları silme>
1. Eşleşmiş cihaz ekranından silinecek
bir aygıt seçin.
2. Sil tuşuna basarak ya da Seçenekler
> Sil öğesiyle bir aygıtı silebilirsiniz.
Eşleşmiş tüm cihazları silmek için
Seçenekler > Tümünü Sil öğesini
seçin.

Bağlantı

hizmetleri

<Bluetooth kullanarak veri
aktarma>
1. Telefonunuzdan bir başka Bluetooth
cihazına veri aktarmak için
öncelikle hedef verinin kaydedildiği
uygulamayı seçin. Örneğin
Öğelerim’de başka bir aygıta veri
yollamak için Menü > 6. Öğelerim
> 1. Görüntülerim / 2. Seslerim / 3.
Videolarım / 5. Diğerleri / 6. Hafıza
kartı > Gönderilecek veriyi seç >
Gönder > Bluetooth öğesini seçin
2. Veri aktarma
1) Bulunan eşlenmiş cihaz
görüntülenir. İstenilen cihaz
listede bulunmuyorsa, [Yenile]
öğesini seçin.

eşleşmiş tüm Bluetooth cihazlarını
silebilirsiniz.
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Bağlantı
Bağlantı

2) Ekrandaki cihazlardan hangisine
veri göndereceğinizi seçin ve
tuşuna basın.
3) Diğer taraf [Başlama isteği]
için [Evet] öğesini seçerse, veri
aktarılır.

Sunucu senk.

Menü 0.2

Şebeke operatörünüz tarafından
Senk hizmeti destekleniyorsa, bu
hizmet, bir telefon içerisinde bulunan
verileri Rehber, Takvim, Yapılacaklar
ve Görevler gibi bir sunucu üzerindeki
verilerle kablosuz bir şebeke üzerinden
senkronize etmeye yarar.

Bağlan
1. Bağlan öğesini seçin ve ardından
'e basın.
2. Seçili sunucu profili ile sunucuya
bağlanın ardından senkronizasyon
işlemi gerçekleştirilirken
senkronizasyon animasyonu
görüntülenir.

Kayıtlar
Günlükler öğesini seçin ve ardından
gerçekleştirilen son senkronizasyon
işlemi günlüğünü görüntülemek için
tuşuna basın.

Sunucu senk. merkezi
1. Sunucu senk. merkezi öğesini seçin
ve ardından şu tuşa basın .
2. Bu menü bir senkronizasyon
sunucusu için profil yapılandırmanızı
sağlar.
] Profil adı: Profil için adı girin.
] Host adresi: Servis sağlayıcınızla

irtibata geçin.
] SyncML proxy: Servis

sağlayıcınıza başvurun.
] Kullanıcı adı: Sunucu

senkronizasyonu için kullanıcı
kimliğinizi girin.
] Şifre: Şifrenizi girin.
] Rehber: Rehberi senkronize edip

etmeyeceğinizi seçin.
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] Kayıt adı: Sunucu erişimi için

] Takvim: Takvimi senkronize edip

etmeyeceğinizi seçin.
] Takvim adı: Sunucu erişimi için

takvim veri tabanı adını girin.
] Yapılacaklar: Görevleri senkronize

edip etmemeyi seçin.
] Oluşturulacak isim: Sunucu

erişimi için Görevler veritabanı
adını girin.
] Not defteri: Kısa notu senkronize

edip etmeyeceğinizi seçin.
] Not dosyasının adı: Sunucu

erişimi için Kısa not veri tabanı
adını girin.
] Senk. tipleri: Aşağıdaki

senkronizasyon tipini seçin.
- Normal
Telefon ile sunucunun değiştirilen
verilerle ilgili bilgi alışverişinde
bulunması gerekir.

- Yedekleme
Telefon bir veritabanındaki
tüm verileri sunucuya gönderir.
Sunucunun hedef veritabanındaki
tüm verileri, telefonun gönderdiği
verilerle değiştirmesi beklenir.
Bu durum, telefonun sunucu
veritabanındaki tüm verilerin
üzerine yazdığı anlamına gelir.

Bağlantı

rehber veri tabanı adını girin.

- Eski haline getir
Sunucu bir veritabanındaki tüm
bilgilerini telefona gönderir.
Telefonun hedef veritabanındaki
tüm verileri, sunucunun
gönderdiği verilerle değiştirmesi
beklenir. Bu durum, sunucunun
telefon veritabanındaki tüm
verilerin üzerine yazdığı anlamına
gelir.
] Erişim noktası: Veri bağlantısı

için kullanılmak üzere bir erişim
noktası seçin.
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Bağlantı
USB bağlantı modu
Bağlantı

Menü 0.3

Birkaç kullanıma yönelik olarak
telefonunuzun USB bağlantı modunu
etkinleştirebilirsiniz.
USB hafıza kartı gibi bir yığın
depolama işlevi kullanıyorsanız bu
menüde Yığın depolama öğesini seçin.
Yığın depolama sadece harici bellek
kartları için geçerlidir.
PC suite uygulaması gibi bir Veri
hizmeti kullanıyorsanız, bu menüde
Veri hizmeti öğesini seçin.
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Tarayıcı [Menü ]
Ana sayfa

Menü

.1

1. Sol seçim tuşuna [Seçenek]
basın ve 2'yi seçin, Seçenekler
menüsünden Yeni ekle'yi seçin.

Tarayıcı

Web tarayıcısını çalıştırabilir ve Tarayıcı
ayarları kısmında etkinleştirilen profilin
ana sayfasına erişebilirsiniz.

Yeni bir sık kullanılan ekleme

2. Başlığı ve ilişkili URL bilgisini girin.

Adres girin

Menü

.2

Web tarayıcısını başlatabilir ve
operatör tarafından sağlanan web
hizmetinin giriş sayfasına erişebilirsiniz.
] Bir sembol girmek için

programlanabilir sol tuşa [Seçenek]
basın ve Seçenekler menüsünden 1.
Sembol ekleyin öğesini seçin.
] Giriş yöntemini değiştirmek için sol

seçim tuşuna [Seçenek] basın ve 2'yi
seçin. Giriş modu.

Sık kullanılanlar

Menü

.3

Sık kullanılan ya da favori URL/
Sayfalarınızı saklayabilirsiniz. sık
kullanılanlar alanında Gönder,
Yeni ekle, Düzenle, İşaretle/İşareti
kaldır ya da Sil işlemleri yapılabilir.
Sık kullanılan olarak önceden
yapılandırılmış birkaç URL saklanır.

3. Kaydetmek için

tuşuna basın.

Yeni bir sık kullanılana bağlanma
Arzu edilen yer imine bağlanmak
üzere
tuşuna basın.
Yer imleçlerini diğerlerine
göndermek
Seçenek menüsünden Gönder
seçeneğini tercih edin. Mesaj ya da
Eposta aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Sık kullanılanın silinmesi
Seçenek menüsünden Sil seçeneğini
tercih edin. İşaretle/İşareti kaldır
seçeneğini kullanarak birden fazla sık
kullanılan silebilirsiniz.
Yer imi düzenleme
Seçenek menüsünden Düzenle
seçeneğini seçin.Başlığı ve
ilişkilendirilmiş URL bilgisini
düzenleyin. Kaydetmek için
tuşuna
basın.
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Tarayıcı
Kaydedilen sayfalar
Tarayıcı

Menü

.4

Telefon ekrandaki sayfayı çevrimdışı
dosya şeklinde kaydedebilir. 20 adete
kadar sayfa kaydedilebilir.

Geçmiş

Menü

.5

Mevcut konumda bağlanmış
olduğunuz sayfalar listesini
görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar

Menü

(Menü

.6

.6.1)

tuşuna basarak uygun profili
seçin. Bu işlem, tarayıcının başlamasını
sağlayacak profili etkinleştirecektir.

Görünüm ayarları

(Menü

.6.2)

] Karakter kodlama

Aşağıdakilerden birini ayarlamak için
tarayıcı varsayılan karakterini ayarlar:
Automatic, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2

90

] Hareket kontrolü

Kaydırılacak satır sayısını seçerek
kaydırma hızını belirlemenize olanak
tanır. Menüden 1 satır, 2 satır ya da 3
satır seçeneğini seçin.
] Görüntü göster

Tarayıcı bağlantı ve ekran ayarlarınızı
değiştirebilirsiniz.

Profiller

LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF16 LE), Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).

Gezinti sırasında görüntü gösterimini
etkinleştirmenize ya da devre dışı
bırakmanıza olanak tanır.
Dikkat
Bu işlevin etkinleştirilmesi aktarma
tamamlanana kadar görüntülerin
gösterilmesini geciktirir. Bu işlevin
devre dışı bırakılması tarayıcının
sunucudan görüntüleri indirmesini
engeller ve daha hızlı aktarıma
olanak tanır.
] Java script

JavaScript’in Açık ya da Kapalı
konumda olup olmamasını belirleyin.

Ön bellek

(Menü

.6.3)

Çerezler

(Menü

Tarayıcı

Önbelleği Etkinleştirme, erişilen
sayfaları saklamanıza izin verir. Bir
sayfa önbellekte saklandığında, aynı
sayfanın daha sonra açılması sırasında
sayfa yükleme hızı ciddi şekilde
artacaktır.
.6.4)

Çerezleri Etkinleştirme, sunucudan
gönderilen çerezleri saklamanızı sağlar.
Bu işlevin iptal edilmesi çerezlerin
telefonunuzda saklanmasında
önlenecektir.

Güvenlik

(Menü

.6.5)

Sertifika listesi
Sertifikalar listeden görülebilir.

Oturumu temizle
Bu seçeneği kullanarak güvenli (WTLS/
TLS) oturum verisi silinebilir.

Ayarları sıfırla

(Menü

.6.6)

Telefonunuzu varsayılan tarayıcı
yapılandırmasına geri döndürmek için
bu seçeneği seçin.
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Ayarlar [Menü #]
Profiller

Menü #.1

Ayarlar

Gelen bir arama için zil sesini veya
titreşimi seçebilir ve zil sesi, tuş sesi ve
ses efektinin sesini ve ses seviyesini bir
profile göre ayarlayabilirsiniz. Verilen
profiller içinde [Normal], [Sessiz],
[Sadece titreş], [Yüksek], [Kulaklık],
[Özel 1], [Özel 2] ve [Özel 3] bulunur.
Bir profil seçin ve daha sonra profili
etkinleştirmek için
tuşuna basın.
Programlanabilir sol tuşa [Seçenek]
bastıktan sonra yapılandırmayı
değiştirmek için Düzenle menüsünden
[Normal], [Sessiz], [Sadece titreş],
[Yüksek], [Kulaklık], [Özel 1], [Özel 2]
ve [Özel 3] arasından seçim yapın.
Düzenleme için seçilmiş her profil için
farklı bir seçenekler listesi mevcuttur.
] Uyarı sesi

Bu seçenek gelen arama bildirim
modunu belirler. [Zil], [Titreşim],
[Sessiz], [Zil ve titreşim], [Tireşimden
sonra zil], [Maks. Zil ve Titreşim].
] Ses zil tonu

Gelen sesli aramalar için zil sesini
seçebilirsiniz.
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] Video zil tonu

Gelen video aramaları için zil sesini
seçebilirsiniz.
] Ses Yüksekliği

Zil sesi seviyesini belirleyin.
] Mesaj uyarısı

Okunana dek alınan mesaja ilişkin
olarak telefonun hangi sıklıkla sizi
uyaracağını ayarlayabilirsiniz.
] Mesaj tonu

Bir mesaj aldığınızda çalınacak
dosyayı kendi kişisel dosyalarınız
veya varsayılan dosyalar arasından
seçebilirsiniz.
] Tuş tonu

Tuşlara basarken çalınacak tuş sesini
belirleyebilirsiniz.
] Tuş tonu sesi

7 mevcut seviye arasından seçili tuş
sesinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
] Kapak sesi

Kapağı yukarı/aşağı hareket
ettirdiğinizde çalınacak sesi belirleyin.
] Onay sesi

İşlemlerin onaylanmasında çalınacak
sesi belirleyebilirsiniz.

] Açılış sesi

Enerji tasarrufu

] Açılış sesini seç

Telefon açıldığında çalınacak sesi
belirleyebilirsiniz.
] Kapanış sesi

Telefon kapanırken çalınacak sesi
belirleyebilirsiniz.

(Menü #.2.3)

Telefonu kullanmadığınız zamanlarda
bu menüyü etkinleştirerek pil tasarrufu
yapabilirsiniz.

Telefon bilgisi

Ayarlar

Telefon açılırken çalınacak sesi
belirleyebilirsiniz.

(Menü #.2.4)

Bu işlev USIM kartı cep telefonunun
numarası, modeli ve yazılım sürümünü
gösterir.

] Kapanış sesini seç

Telefon kapatıldığında çalınacak sesi
belirleyebilirsiniz.

Telefon
Otomatik tuş kilidi

Menü #.2
(Menü #.2.1)

Bu işlevi etkinleştirmeniz halinde
kapak kapatıldığında önceden
belirlenen gecikme süresinden sonra
tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ekran

Menü #.3

Bu menü, ekranların ve tüm grafik
arabirime ait menülerin görüntüleme
seçeneklerini kişiselleştirmenizi sağlar.

Ekran teması

(Menü #.3.1)

Ana ekranda görüntülenecek olan
ekran temasını ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran
] Ana sayfa: Ana ekranda

Dil

(Menü #.2.2)

Ekran dilini. Otomatik dil seçeneğini
tercih ederek ekran dilini USIM kart
tarafından desteklenen dile çevirin.

görüntülenecek bir görüntü
seçebilirsiniz.
] Ana ekranın kullanımı: Ana

ekranda Ana ekran kaynak
menüsünü kullanmayı seçebilirsiniz.
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Ayarlar
Ayarlar

Giden arama

Telefon temaları

Arama yaparken görüntülenecek
görüntüyü seçebilirsiniz.

Telefon temasını belirleyebilirsiniz:
Beyaz ya da Siyah.

Açılış
Telefon açılırken görüntülenecek
görüntüyü seçebilirsiniz.

Kapanış
Telefon kapatılırken görüntülenecek
görüntüyü seçebilirsiniz.

Menü stili

(Menü #.3.2)

Arzu ettiğiniz menü stilini Tablo
stilinden Birer birer stiline kadar
seçebilirsiniz.

Yazı tipi

(Menü #.3.3)

/ tuşunu kullanarak yazı tipini,
çevirme yazı tipi boyutunu ve çevirme
yazı tipi rengini belirleyebilirsiniz.

Arka plan ışığı

(Menü #.3.4)

Arka ışık süresini, Ana ekranın
parlaklığını ve Tuş takımının yanar
konumda kalma süresini ayrı ayrı
ayarlayabilirsiniz.
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Selamlama mesajı

(Menü #.3.5)

(Menü #.3.6)

Telefonu açarken mesajı girebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Menü #.4

Telefon şebekeye kaydedildiğinde,
geçerli zaman otomatik olarak
ayarlanıyor olsa da, kullanıcılar bu
menüyü kullanarak saati ve tarihi
ayarlayabilirler. Kullanıcı tarafından
ayarlanan süre sadece telefon
açıldığında geçerlidir.

Saat
1. Tarih ve saat listesinden Saat öğesini
seçin ve ardından
öğesine basın.
2. Gezinti tuşlarını kullanarak Saat,
Dakika ya da gündüz/gece
alanlarına geçebilirsiniz. (Saat
formatı olarak 12 saati seçtiğinizde)
3. Sayı tuşlarını kullanarak Saat ve
Dakikayı ayarlayabilirsiniz.
4.

/ tuşlarını kullanarak saat
formatını seçin.

6. Saati belirlenen değere ayarlamak
için sağ seçim tuşuna
basın.

Tarih
1. Tarih ve saat listesinden Tarih
öğesini seçin ve ardından
tuşuna
basın.
2.

/ tuşlarını kullanarak tarih
formatını seçin.

3. Numara tuşlarını kullanarak Gün, Ay
ve Yılı girin.
4. Tarhi belirlenen değere ayarlamak
için sağ seçim tuşuna
basın.

Gün ışığından tasarruf
Yaz saatini etkinleştirmeyi veya
tersini seçin. 1 saat veya 2 saat için
bulunduğunuz şehrin Yaz saati farkını
ayarlayabilirsiniz.

Uçuş modu

Ayarlar

5. Saat gösterim biçimini ör. Kapalı,
Guguklu Saat veya Çalar Saat
öğelerinden birini seçmek için
aşağıya doğru kaydırın.

Menü #.5

Uçuş modunu etkinleştirmeniz halinde
3G kablosuz ağına bağlanmadan
telefonu kullanabilirsiniz. 3G kablosuz
telefon, ya da Bluetooth sinyalleri
engellenir ancak kablosuz ağ
gerektirmeyen işleri yapmaya devam
edebilirsiniz. Acil durum çağrıları ve
şebeke kapsamı gerektiren diğer
özellikler de dahil olmak üzere,
herhangi bir arama yapamazsınız.

Tarihi/saati otomatik güncelle
Otomatik Güncelleme Açık olarak
ayarlandığında, saat ve tarih geçerli
saat dilimine göre otomatik olarak
ayarlanır. İlk Olarak Onayla seçilirse,
otomatik olarak güncellenmesinden
önce saat ve tarih güncellemesi
onaylanır.
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Ayarlar
Şebeke

Menü #.6

Ayarlar

Şebeke seç
Otomatik ve Manuel arasından birini
seçin.
] Otomatik: Otomatik olarak şebekeyi

arar ve telefonu şebekeye kaydeder.
Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde
etmek için önerilir.
] Manuel: Tüm mevcut 2G(GSM)

ve 3G(UMTS) kullanan şebekeler
gösterilir ve kayıt için bunlardan
birini seçebilirsiniz. Şebekeye
kaydolma başarısızlıkla sonuçlanırsa,
şebekeler yine listelenir ve bunlardan
bir başkasını seçmenize olanak
tanınır.
Dikkat
Manuel moddayken telefonunuz
şebeke bağlantısını kaybederse boş
ekranda mevcut şebekeden seçim
yapılmasını isteyen mesaj belirir.

Şebeke modu
Şebekeler, Şebeke menüsü seç'de
aranırken belli bir tipte şebeke tipinin
aranamasını belirleyebilirsiniz.
] Otomatik: Bağlanabilir tüm

şebekeler aranır.
] UMTS: Sadece 3G'yi destekleyen

şebekeleri arar. (İsviçre Hariç)
] GSM 900/1800: Sadece GSM

900/1800 bandını destekleyen
şebekeleri arar.
] GSM 1900: Sadece GSM 1900

bandını destekleyen şebekeleri arar.

Tercih listesi
Şebeke otomatik olarak aranıyorsa,
bağlanılmak üzere tercih edilen
bir şebekeyi de ekleyebilirsiniz. Ve
aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
] Yeni ekle: Aşağıdakileri kullanarak

yeni bir şebeke ekleyebilirsiniz.
- Arama: Telefonda saklanan şebeke
listesinden birini seçebilirsiniz.
- Yeni şebekeyi girin: Ülke kodunu
(MCC) ve eklenmek üzere şebeke
kodunu (MNC) ve RAT girebilirsiniz.
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] Sil: Seçili şebeke'yi siler.

değiştirebilirsiniz.

Bağlantı
başlığı

Erişim Noktası profil adı.

Taşıyıcı

Listeden taşıyıcıyı seçin.
(Varsayılan olarak UMTS
seçilidir.)

Kimlik
doğrulama

Listeden kimlik
doğrulamayı seçin.
(Varsayılan olarak Kimlik
Doğrl. yok seçilidir)

Kullanıcı adı

Servis sağlayıcısı
tarafından sağlanan bilgi.

Şifre

Servis sağlayıcısı
tarafından sağlanan bilgi.

APN

Şebekeye erişmek için
APN adı. Servis sağlayıcısı
tarafından sağlanan bilgi.

] Yukarı taşı: Seçili şebekeyi yukarı

doğru taşır.
] Aşağı taşı: Seçili şebekeyi aşağı

doğru taşır.

Erişim noktaları
Bu menü erişim noktaları listesini
görüntüler. Seçenek menüsünü
kullanarak yeni profiller oluşturabilir,
silebilir ya da düzenleyebilirsiniz.
Ancak ülkeye göre değişiklik
göstermek üzere varsayılan
yapılandırma ayarlarını silemez ya da
düzenleyemezsiniz.
Sol seçim tuşuna [Seçenek] ve
Düzenle öğesine basarak aşağıdaki
yapılandırmayı düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar

] Düzenle: Seçili şebeke bilgisini

] Yapılan herhangi bir yapılandırma

değişikliğini kaydetmek için onay
tuşuna basın.

Akış
Akış içeriğini oynatmak için farklı bir
şebeke ayarı ayarlamak isterseniz farklı
şebeke ayarları seçebilirsiniz.
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Ayarlar
Güvenlik

Menü #.7

Telefon kilidi

Ayarlar

PIN kodu talebi

Telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.
Aşağıdaki 4 kilit fonksiyonu mevcuttur.

Bu seçeneği Açık olarak seçerseniz,
telefonu her açtığınızda PIN kodunu
girmeniz istenir.

Açılırken: Telefonun SIM kartı
değiştirildiğinde telefon kilitler.

Dikkat
] Bir önceki adıma dönmek üzere

PIN kodu giriş penceresinde sağ
seçim tuşuna basın.
] 3 adet hatalı PIN kodu girişi PIN

kodunu geçersiz kılar. Bu durumda
PIN kodunu tekrar yapılandırmak
için PUK (PIN Kilidini Açma Tuşu)
kodunu girmeniz gerekecektir.
] PUK kodunu maksimum girme

sayısı 10'dur. (Not: Bir PUK kodunu
10 kez hatalı girmeniz durumunda,
USIM kart bloke olacak ve
değiştirilmesi gerekecektir.)

USIM değiştiğinde: Telefonun USIM
kartı değiştirildiğinde telefonu kilitler.
Hemen: Telefonu hemen kilitler.
Yok: Kilit fonksiyonunu devre dışı
bırakır.
Seçimi onaylamak için sizden güvenlik
kodunu girmeniz istenir.
] Telefon kilidini açmak için, güvenlik

kodunu girmeniz gereklidir.

Kodları değiştir
PIN, PIN2 ve cep telefonu şifresini
değiştirebilirsiniz.

] PIN kodu isteği operatör

ayarları tarafından devre dışı
bırakılamıyorsa bu menü öğesini
seçmeniz mümkün olmayacaktır.
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PIN kodu
PIN, Kişisel Kimlik Numarası’nın
kısaltmasıdır ve yetkisiz kullanıcıların
kullanımını engellemek için kullanılır.

PIN kodu değiştirme işlemi

2. Geçerli PIN kodunu girin ve
tuşuna basın.
3. Yeni PIN kodunu girin ve
basın.

tuşuna

4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve
tuşuna basın.

PIN kodu giriş ekranında üst üste
üç yanlış giriş sonucunda PIN kodu
geçersiz hale gelir. Bu durumda PIN
kodunu yeniden yapılandırmak için
PUK (PIN Kilidi Çözme Kodu) kodunu
girmeniz gerekir. PUK kodunu en
çok 10 kez girebilirsiniz. (Not: PUK
kodunu 10 kez yanlış girmeniz
halinde USIM kartı bloke olur ve
değiştirilmesi gerekir.)

Ayarlar

Dikkat

1. “Kodları değiştir” listesinden “PIN
kodu”nu seçin ve
tuşuna basın.

] 3. adımda farklı bir PIN kodu girilirse

işlem yeniden 3. adımdan başlar.
5. PIN kodu düzgün şekilde
değiştirilince “Değiştirildi” mesajı
görünür. 2. adımda yanlış PIN kodu
girmeniz halinde işlem yeniden
2. adımdan başlar ve 1 kez daha
deneme hakkınız kalır.
6. Önceki adıma dönmek için PIN kodu
giriş penceresinde programlanabilir
sağ tuşa basın.

PIN2 kodu
PIN2, Kişisel Kimlik Numarası 2’nin
kısaltmasıdır ve yetkisiz kullanıcıların
kullanımını engellemek için kullanılır.
PIN2 kodu değiştirme işlemleri PIN
kodu için olanlarla aynıdır. PIN2
kodunun 3 kez yanlış girilmesi
PIN2 kodunu geçersiz hale getirir.
Bu durumda PIN2 kodunu tekrar
kullanabilmek için PUK2 kodunu
girmeniz gerekir. PUK2 kodunu
da PUK1 gibi en fazla 10 kez
deneyebilirsiniz. PUK2 kodunun 10 kez
yanlış girilmesi PIN2 kodunu geçersiz
hale getirir.
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Ayarlar
Ayarlar

Güvenlik kodu

Harici bellek

Güvenlik kodu cep telefonu şifresinin
değiştirilmesi için kullanılır. Güvenlik
kodunun en çok deneme adedi, PIN ve
PIN2 gibi sınırlı değildir.

Bu fonksiyon Harici kart kullanıcı hafıza
durumunu gösterir. Bu fonksiyon
Kullanımda olan ve boş hafıza kullanım
istatistiklerini görüntüler.

Hafıza yöneticisi

Birincil depolama ayarı
Menü #.8

Telefon ortak hafızası
Bu fonksiyon cep telefonunun
kullanıcı hafızasının durumunu
gösterir. İstatistiksel veri toplamak
için bu fonksiyon tüm dosya sistemini
taradığından dolayı bir kaç saniye
gerekebilir.

Telefona ayrılan hafıza
Bu fonksiyon Kullanıcıya ayrılmış
hafıza durumunu gösterir. Genel içerik
olarak Metin msj, Rehber, Ajanda,
Yapılacaklar, Not, Alarm, Çağrı geçmişi
ve Yer imleri bulunur. Her öğenin
toplam miktarıyla karşılaştırıldığında
esas miktarla ilgili açık bilgi verir.

USIM belleği
Bu fonksiyon USIM kart kullanıcı hafıza
durumunu gösterir.
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Dosyanın indirileceği saklama alanını
seçebilirsiniz: Telefon belleği ya da
Harici bellek.

Ayarları sıfırla

Menü #.9

Telefonunuzu varsayılan yapılandırma
ayarlarına geri döndürmek için bu
seçeneği seçin. Güvenlik kodunu
girmeniz istenir.

Aksesuarlar

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

Standart Batarya

Veri kablosu / CD
Veri alışverişi
yapmak amacıyla
telefonunuzu PC’ye
bağlayabilirsiniz.

Ahizesiz kulaklık-mikrofon ve
müzik çalar denetleyicisi bir
arada

Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim
ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Stereo kulaklık
Denetleyici: Yanıtla ve Bitir tuşu,
müzik çalar denetleyicisi, ses kontrolü,
Kilit düğmesi ve mikrofon.
Kulaklığı ve denetleyiciyi bağladıktan
sonra denetleyicinin ucunu telefonun
sağ tarafındaki kulaklık girişine takın.

Dikkat
]

Daima orijinal LG aksesuarları
kullanın.

]

Bu kurallara uyulmaması garantiyi
geçersiz kılabilir.

]

Aksesuarlar bölgelere göre farklılık
gösterebilir: daha fazla bilgi için
lütfen bölgesel servis şirketimiz ya
da şubemizle görüşün.
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Teknik veri
Genel
Teknik veri

Ürün adı: KU380
Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA 2100
Net ağırlık: 67.5g (Pil hariç)

Ortam ısısı
Maks: +55°C (Normal) /
+45°C (Şarj oluyor)
Dak: -10°C
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Uyumluluk Beyanı
Tedarikçi Bilgileri
İsim
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Ürün Detayları
Ürün Adı
E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment
Model Adı
KU380
Ticari Adı
LG
Uygulanabilir Standartlar Bilgileri
R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

Beyan
İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan
ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve
Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına
ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu
beyan ederim.
Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Basılış Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director

03. SEP. 2007

Temsilci imzası

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.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Cover

Cutout-line

Part of the phone

KU380

1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys
5. Alpha numeric keys

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

This guide is the instruction for foreigners.

Entering text
Left soft key / Right soft key
Performs the function indicated
at the bottom of the display.
Confirm key
Selects menu options and
confirms actions.
Send key
] Dials a phone number and
answers a call.
] In standby mode: Shows
a history of calls made,
received,Dialled and missed.

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are available with the handset.

T9 mode
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text. If you press
key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labelled
with the required letter once, twice, three or four times until the
letter is displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text/ Multimedia Message

Using the Camera

You can write and edit a message containing a combination of
text, image, video and audio.

Camera

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to
previous menu after setting submenus.

This application enables you to take a still picture. You can
take a picture in the size you want, and use it for the address
book photo, home screen and other more general purposes.
Once taken, the picture can be sent by Message, Email or
Bluetooth .

3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The
message will automatically be saved in the Sent Items folder.
If the message has not been sent, it will remain in the Outbox
with a failed status.

Options

Take

Back

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press
to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and confirm the
selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press
to save the picture. It is saved in the Images folder
of My stuff.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a
video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Options

Rec.

Back

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press the
to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and confirm the
selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and
press .
4. Press
to save the video. It is saved in the video folder
of My stuff.

Music
Recently played

Artists

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it
starts to play, the menu “Now playing” will be displayed. You can
activate media player on playing through Now playing menu.

You can view and play music sorted by Artists.

Albums
You can view and play music sorted by Albums.

All tracks
You can view all the music files stored in the phone/external
memory.

Genres

Playlists

Shuffle tracks

You can create your own playlists by choosing tracks from the
All tracks menu list.

If you want to play the music continuously and randomly, select
this option.

You can view and play music sorted by Genres.

Browser
Home

History

You can launch the web browser and access the homepage of
the activated profile on Browser settings.

You can view the list of the pages you’ve already connected.

Enter address

You can change the settings for browser connectivity and
display.

You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

Bookmarks
You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can
be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are
stored as bookmarks.

Saved pages
The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.

Settings

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

