EXPLORER Kullanım Kılavuzu

GSM Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

EXPLORER
EXPLORER

Lütfen bu kılavuzu okuyun ve talimatlara uyun.
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Sayın Müşteri,
Bu Crosscall GSM cep telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Anti‐şok koruma sahip bu telefon toz tutmaz ve su geçirmez
olduğu için dış mekan etkinliklerinizde ideal arkadaşınız olacaktır.
Bu cep telefonunu en iyi şekilde kullanabilmek için lütfen kullanım
kılavuzundaki talimatları inceleyin.
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Önemli Güvenlik Bilgileri
-

-

-

-

Araç kullanırken cihazı kullanarak dikkatinizi dağıtmayın ve tüm sürüş
koşullarının farkında olun.
Aracı her zaman güvenli bir şekilde kullanın.
Sürüş esnasında cep telefonunun ekranına bakmak için harcadığınız süreyi asgariye
indirin. Varsa, sesli istem fonksiyonunu kullanın.
Araç kullanırken kısa mesaj göndermeyin, çağrı göndermeyin veya gelen çağrıları
cevaplamayın, ayarları değiştirmeyin veya uzun süre boyunca dikkatinizi
gerektiren herhangi bir fonksiyonu kullanmayın.
Böyle işlemleri denemeden önce aracı güvenli ve kurallara uygun şekilde sağa
çekin.
Cihaz kullanımına ilişkin yerel kanunları kontrol edin ve bu kanunlara uyun.
Optimum performans için bazen cep telefonunu kapatın ve pili çıkarın.
Cep telefonunuzu mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
Şarj aletinin harici kablosu değiştirilemez. Bu kablo hasar görmüşse, adaptörün
imha edilmesi gerekir.
Cep telefonu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. Vazolar
gibi sıvıyla doldurulan hiçbir nesne cep telefonunun üzerine konulmamalıdır.
Kulaklıklardan ve mikrofonlu kulaklıklardan aşırı ses basıncı işitme kaybına yol
açabilir.
Cihazın ana fişi engellenmemeli ve kullanım esnasında kolayca erişilebilecek
şekilde olmalıdır.
Priz cihazın yanına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
Pil Uyarısı
Cep telefonunu ısı kaynağına ve güneş altındaki insansız bir aracın içinde
bırakmak gibi sıcak yerlere maruz bırakmayın.
Bu üründe Lityum-iyon pili bulunmaktadır. Pil paketi düzgün kullanılmazsa yangın
ve patlama riski bulunmaktadır.
Uyarı: Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yangın veya
patlama riskini azaltmak için pil ambalajını açmaya veya tamir etmeye çalışmayın.
Pil paketini sökmeyin, parçalamayın, delmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe veya
suya atmayın ya da 60°C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.
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Sadece belirli pilleri değiştirin. Kullanılmış pilleri yerel
yönetmeliklere veya ürününüzle birlikte verilen kılavuza uygun
şekilde geri dönüştürün ve imha edin.

-

-

Pili çıkarmak için keskin bir obje kullanmayın.
Pili çocuklardan uzak tutun.
Sadece ürününüz için onaylanmış şarj aletini ve aksesuarları kullanın.
Pili ancak doğru bir pille değiştirin. Başka bir pil kullanma yangın veya patlama
riski bulundurur.
Kalp Pilleri ve Diğer Tıbbi Cihazlar
Çalışmalar cep telefonlarıyla kalp pilinin çalışması arasında etkileşim olabileceğini
göstermiş bulunuyor. Kalp pili sektörü, herhangi bir karışım riskini asgariye
indirmek için kalp pilini kullanan insanların aşağıdaki talimatlara uymasını
önermektedirler:
Kalp piliyle açık durumdaki herhangi bir cep telefonu arasında her zaman en az 15
cm (6 inç) mesafe bulundurun.
Telefonu kalp pilinin karşı tarafında bulundurun. Cep telefonunu göğüs cebinde
taşımayın.
Herhangi bir karışım olasılığını asgariye indirmek için kalp piline daha uzakta olan
kulağınızı kullanın.
Karışımın meydana geliyor olabileceğini düşünüyorsanız, telefonu hemen kapatın.
Diğer tıbbi cihazlar için cep telefonunuzla karışıma neden olup olamayacağını ve
alınması gereken önlem olup olmadığını belirlemek için doktorunuza veya
imalatçınıza danışın.
Acil durum çağrıları
Önemli: Bu cihaz telsiz sinyallerini, kablosuz ağları, sabit hat ağlarını ve kullanıcı
tarafından programlanmış fonksiyonları kullanarak çalışır. Cihazınız internet
üzerinden sesli çağrıları destekliyorsa (internet çağrıları) hem internet aramaları,
hem cep telefonu fonksiyonlarını etkinleştirin. Cihaz daha sonra her iki ağ
üzerinden acil çağrı yapmaya çalışır. Tüm şartlarda bağlantı güvencesi verilemez.
Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim durumlarında sadece kablosuz cihaza
güvenmeyin
Acil bir arama yaparken tüm gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru gösterin.
Kablosuz cihazınız kaza anında tek iletişim aracınız olabilir. İzin verilinceye kadar
çağrıyı sonlandırmayın.
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-

-

Tekrarlanan Hareketi Önleme
Cep telefonunda yazma veya oyun oynama gibi tekrarlanan işleri yaparsanız, bazen
ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer
kısımlarında rahatsızlık hissedebilirsiniz.
Sık sık ara verin. Cihazı kullanırken veya kullandıktan sonra rahatsızlık
hissediyorsanız, kullanmayı kesin ve doktorunuza başvurun.
Bu mobil cihaz telsiz dalgalarına maruziyet kriterlerine uygundur.
Cep telefonunuz telsiz sinyallerini gönderir ve alır. Uluslararası ilkelerde önerilen
telsiz dalgalarına maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkeler
bağımsız bilimsel kuruluş ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşına ve sağlık
durumuna bakmaksızın tüm şahısların korunmasını güvenceye almak üzere
güvenlik sınırlarını kapsamaktadır. Mobil cihazlar için maruziyet sınırları Özel
Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. ICNIRP
ilkelerinde belirtilen SAR sınırı ortalama 10 gram doku için 2,0 Watt/kilogramdır
(W/kg).
SAR testleri, tüm test edilen bantlarda cihaz en yüksek güç düzeyinde sinyal
iletirken standart çalışma koşulları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışan bir
cihazın fiili SAR seviyesi azami değerin altında olabilir, çünkü cihaz sadece ağa
ulaşmak için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktra birkaç
faktöre bağlı olarak değişir. Genelde, ağ baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız
cep telefonunun SAR seviyesi o kadar düşüktür.
Bu cep telefonunun kulakta kaydedilen en yüksek SAR değeri ICNIRP ilkelerinde
0,259 W/kg’dır.
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Uyumluluk Beyanı
Admea bu GSM telefonunun Direktif 1999/5/EC temel gereksinimleri ve diğer
ilgili maddeleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
Uyumluluk beyanı web sitesinde bulunabilir: www.logisav.fr

0700
Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konulu
2002/96/EC no’lu Avrupa direktifi eski ev elektrikli cihazlarının
normal sınıflandırılmamış belediye atık sisteminde imha
edilmemesini gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin
kurtarılmasını ve geri dönüştürülmesini optimize etmek, insan
sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ayrı bir yerde toplanmalıdır.
Üründe bulunan üzeri çarpı işaretli “tekerlekli kova” işaret, cihazı imha ettiğinizde
ayrıca toplanması gerektiği yönündeki yükümlülüğünüzü hatırlatmaktadır.
Müşteriler eski cihazının doğru şekilde imhası hakkında bilgi almak için yerel
yetkili kurumlara veya perakendeciye başvurmalıdırlar.
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Başlangıç
SIM kartı yerleştirme ve batarya
SIM kart (Subscriber Identity Module ya da Abone Kimlik Modülü), bu cep
telefonunu kullanabilmeniz için gereklidir. Bir SIM kart edinmek için lütfen
operatörünüzle iletişim kurun. Bu cihazda iki adet SIM kart yuvası bulunmaktadır,
böylece tek bir cep telefonunu çoklu amaçlar (örneğin kişisel ve profesyonel
kullanım gibi) için kullanabilirsiniz.
Çizilme ve bükülme sonucu kolayca hasar görebileceği için SIM kartla ilgilenirken,
kartı kurarken ya da kaldırırken lütfen dikkatli olun.
Not: SIM kartı kurmadan önce, telefonun kapalı olduğundan ve şarj kablosuna ya da
diğer herhangi bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Daha sonra, batarya çıkartın.
1.

Arka kapağı açın: Arka kapağı bastırın① ve kaydırın① ardından telefon üzerinden
kaldırın.

Not: Eğer batarya takılıysa, kaldırarak yerinden çıkartın.
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2.

SIM kartınızı yerleştirin: Kartı düzgün bir şekilde yerleştirmek için telefondaki
resmi takip edin. SIM kartın telefonun bağlantı parçaları ile bağlantılı olduğundan
emin olun.

3. Bataryayı yerleştirin: Bataryayı, telefondaki batarya kısmına yerleştirin, ardından
bataryayı iterek iyice yerleşmesini sağlayın.
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4.

Arka kapağı yerine takın

Kapağı tekrar takmadan önce, plastik bağlantı kısmının doğru konumda
bulunduğundan emin olun (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi)

-

Not:
Yukarıda gösterilen bağlantı kısmı telefonunuzun su geçirmez ve toz tutmaz
özelliklerini güçlendirmektedir. Kesinlikle yerinden çıkartılmamalıdır.
Bu telefon, “IP54” sertifikasına sahiptir, yani yağmur gibi zarar vermeyen su
sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Böylece dışarı çıktığınızda güvenle
kullanabilirsiniz. Hiçbir koşulda bu telefonu suya batırmamanız gerektiğini
unutmayın. Bu tarz durumlar, garanti kapsamı dışındadır.
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Bataryayı şarj etme
-

Telefonunuzun batarya ömrünü artırmak için, aşağıdaki talimatları uygulayın:
Bataryayı şarj etmek için standart şarj aletini kullanın (bu pakette temin
edilmektedir).
Batarya simgesi hareket etmeyene kadar bataryayı şarj etmeniz telefon için daha
iyidir.
Sadece standart şarj aleti yoksa USB kablosu ile şarj edebilirsiniz.
Telefonu titreşim modunda bırakmaktan kaçının.

1.

USB kablosunu paketten çıkarın ve güç adaptörüne bağlayın. Kablonun ucunu
telefondaki USB yuvasına yerleştirin. Daha sonra, şarj aletini AC prize takın.
Ekrandaki batarya simgesi hareket etmeye başlayacaktır. Batarya tamamen
dolduğunda, simge hareket etmeyi bırakır. Bu durumda, şarj kablosunu telefondan
ve AC prizden çıkarın.

2.

Kablonun mikro USB bağlayıcısını USB yuvasına yerleştirin. Batarya simgesi
hareket etmeye başlayacaktır.
Not:
USB yoluyla şarj etme işlemi geç başlayabilir ve güç kaynağı olmayan bir USB
ağını telefona bağlarsanız çalışmayabilir. Cihazınız prize bağlı olduğunda daha hızlı
şarj edilir. Batarya seviyesi çok düşük olduğunda, şarj etme işlemi geç başlayabilir.
Batarya tamamen dolu olduğunda, batarya simgesi artık hareket etmeyecektir. Simge
hareket etmeyi bıraktığında, şarj kablosunu telefondan ve AC prizden çıkarın.
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Telefon Tanıtımı
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Tuşlar
Tuş
1

Programlanabi
lir sol tuşu

2

Çağrı tuşu

3

USB girişi

Açıklama
Bu tuşun üzerinde gösterilen işleve ulaşmak için bu
tuşa basın. Örneğin, tuşun üzerinde “Menü” kelimesi
gösterildiğinde, menüye girmek için bu tuşa basın.
Bir telefon numarası tuşlanır ya da gelen bir çağrıya
cevap verilir. Ayrıca ekran boştayken tuşladığınızda
son aranan numaraları görüntüleyebilirsiniz.
Bilgisayar ile şarj etmek ya da veri aktarmak için
kullanılır. Kulaklık çıkışı.

4

Navigasyon
tuşları

Ayarlar→ Telefon ayarları→ Kısayol tuşu yoluyla
Navigasyon tuşlarını farklı işlevler için kısayol olarak
ayarlayabilirsiniz.

5

*tuşu

6

Programlanabi
lir sağ tuşu

7

Güç tuşu/
Sonlandırma
tuşu

8

#tuşu

Tuş kilidini açmak/kapatmak için programlanabilir sol
tuşuna basın, ardından hızlıca *tuşuna basın.
Ayrıca farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
Bu tuşun üzerinde gösterilen işleve ulaşmak için bu
tuşa basın. Örneğin, tuşun üzerinde “İsimler” kelimesi
gösterildiğinde, adres defterini açmak için bu tuşa
basın.
Çağrı sonlandırılır ya da geri çevrilir. Ayrıca herhangi
bir anda kullanılan işlevden çıkmak için kullanılır.
Telefonu açmak/kapatmak için tuşa basın ve biraz
bekleyin.
Sessiz mod ve genel mod arasında geçiş yapmak için
bu tuşa basın ve biraz bekleyin. Ayrıca farklı işlevlerde
çeşitli amaçlar için kullanılır.

13

EXPLORER Kullanım Kılavuzu

Simgeler
Ekranda, durum çubuğunuzda çeşitli simgeler görebilirsiniz. Her bir simgenin
anlamı aşağıda açıklanmaktadır:
Bulunduğunuz konumda telefon şebekesinin sinyal gücünü
belirtir. Gösterge ne kadar yüksekse, sinyal o kadar güçlüdür.
Yeni mesaj (mesajlar) geldiğini gösterir.
Çağrı yönlendirmenin etkinleştirildiğini belirtir.
Cevapsız aramaları belirtir
Telefon sesinin zil sesi olarak ayarlandığını belirtir.
Tuş kilidinin aktif olduğunu belirtir.
Telefon sesinin kulaklığa ayarlı olduğunu belirtir.
Alarmın etkinleştirildiğini belirtir.
Batarya şarj seviyesini belirtir.

SIM kartın kilidini açmak için PIN kodunu kullanmak
PIN (Personal Identification Number ya da Kişisel Kimlik Numarası), SIM
kartınızın yasal olmayan yollarla kullanımını engeller. PIN, genellikle SIM kartla
birlikte verilmektedir. Eğer üç kez üst üste PIN kodunuzu yanlış girerseniz, güvenlik
açısından telefonunuz kilitlenecek ve kullanılamaz olacaktır. Eğer böyle bir durum
gerçekleşirse, cihazınızın kilidini açmak için PUK kodunu elde etmek üzere telefon
operatörünüz ile iletişim kurun.
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Çağrı işlevleri
Arama yapma
-

-

-

-

-

Arama yapmak için:
Gerekliyse ülke ve/veya bölge kodunu içerecek şekilde telefon numarasını girin.
Uluslararası aramalarda (“+” karakteri için) [0] tuşuna uzun süreli basın.
İmlecin solundaki karakterleri silmek için sil tuşuna basın.
Arama yapmak için çağrı tuşuna basın.
Telefon görüşmesi sırasında sesi artırmak için sağa azaltmak için sola kaydırın.
Adres defterinden arama yapmak için:
Bekleme modunda, Adres Defteri’ne girmek için programlanabilir sağ tuşuna basın.
Aramak istediğiniz kişi ismine doğru imleci kaydırın ya da kutucuğa isim yazın,
ardından arama yapmak için Çağrı tuşuna basın.
Ayrıca Menü’ye basarak da Adres Defteri’ni seçebilirsiniz. Arama işlevini seçmek
için navigasyon tuşlarını kullanın. Doğrudan adres defteri listesinden bir isim
seçebilirsiniz ya da hızlı arama alanına isim girebilirsiniz. Sonrasında, arama
yapmak için Çağrı tuşuna basın.
Gelen bir aramayı açmak ya da geri çevirmek için:
Gelen bir aramayı cevaplamak için Çağrı tuşuna basın.
Cevap vermeden aramayı geri çevirmek için sonladırma tuşuna basın.
Çağrı işlevleri için ipuçları
Aşağıdaki işlevlere erişmek için görüşme sırasında Seçenekler’e basın:
Tek bir aramayı beklet: bir aramayı beklemeye almak için
Tek bir aramayı sonlandır: bir aramayı sonlandırmak için.
Yeni Arama: Aktif arama sırasında yeni bir arama yapmak için.
Adres Defteri: Adres Defterine erişmek için.
Çağrı Geçmişi: Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalara erişmek
için ve çağrı kütüğünü silmek için.
Mesajlaşma: mesaj yazmak için.
Sessiz: Görüşme sırasında mikrofonu kapatmak için.
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Ana menü
Menüye girmek için, boş modda [Menü] kısmına basın.
Not: Bazı menüler, operatöre göre farklılık gösterebilir.

Menülere Genel Bakış
Adres
Defteri
1.Yeni
kişi
bilgisi
gir

Çağrılar
1.Çağrı
geçmişi
2.Çağrı
ayarları

Profiller
1.Genel
2.Sessiz
3.Toplantı
4.Dışarıda
5.Stilim
6.Güç
tasarrufu

Çoklu
Ortam

1.FM
radyo
2.Oyun

Mesajlaşma

1.Mesaj yaz
2.Gelen
kutusu
3.Taslaklar
4.Giden
kutusu
5.Gönderilen
mesajlar
6.Mesajları
sil
7.Yayım
mesajları
8.Mesaj
ayarları
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Dosya
yöneticisi
1. Telefon

Ayarlar

1.İkili SIM geçişi
2.İkili SIM
ayarları
3.Telefon ayarları
4.Ağ ayarları
5.Güvenlik
ayarları
6.Bağlanabilirlik
7.Fabrika
ayarlarına geri dön

Araçlar

1.İnternet
2.Hesap
makinesi
3.Takvim
4.Alarm
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Adres Defteri
Telefon numaralarını SIM kartınıza ya da telefonunuzun dahili hafızasına
kaydedebilirsiniz. SIM kart ve telefonun dahili hafızası ayrı kısımlardır, ancak Adres
Defteri olarak isimlendirilen tek bir kısım olarak kullanılır. Bu menüye ulaşmak için,
boş modda [Menü] kısmına basın ve Adres Defteri’ni seçin ya da doğrudan Adres
Defteri’ne erişmek için programlanabilir sağ tuşuna basın.

Adres defterindeki kayıtlı isimleri ve numaraları arama
-

Bekleme modunda imleci aşağı doğru kaydırın ve aradığınız ismin ilk harfini girin.
İstediğiniz ismi seçmek için imleci kaydırın.

-

Aşağıda belirtilen şekilde Adres Defteri’ne yeni bir kişi bilgisi eklemek için bu
menüyü kullanın:
Adres defteri→ Yeni kişi ekle→ iletişim bilgilerini gir.
Ya da
Adres defteri→ Seçenekler→ Seç→ SIM’e x ya da Telefona→ iletişim bilgilerini
gir.

Yeni kişi bilgisi girin

-

Adres defterine kişi bilgilerini girdikten sonra, aşağıdaki Seçeneklere ulaşmak için
programlanabilir sol tuşuna basın:
- Görüntüle
- Mesaj gönder
- Ara
- Düzelt
- Sil
- Kopyala
- Taşı
- Kara listeye ekle
- Adres defteri ayarları
Adres defteri ayarları
Aşağıdaki seçeneklerle adres defterinizi kişiselleştirebilirsiniz: Tercih edilen depo,
Hızlı arama, Numaram, Ekstra numaralar, Hafıza durumu, İletişim bilgilerini
kopyala, İletişim bilgilerini taşı, İletişim bilgilerinin hepsini sil.
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Hızlı arama
Telefon rehberinde hızlı arama tuşlarından birine (2’den 9’a kadar) kaydedilmiş
bütün numaralar. Sonrasında, doğrudan bir arama yapabilmek için hızlı arama
tuşlarından birine basıp bir süre bekleyebilirsiniz.
-

-

-

Kişi bilgilerini sil
Seçenekler kısmına basınÆ sil işlevini seçin: tek bir kişiye ait isim ve numara
bilgilerini silmek için.
Seçenekler kısmına basınÆ Adres defteri ayarlarıÆ bütün iletişim bilgilerini sil
işlevini seçin: iki depolama konumundan da bütün isim ve numara bilgilerini silmek
için.
Kişi bilgilerini kopyala
Seçenekler kısmına basınÆ Kopyala işlevini seçin: Tek bir iletişim bilgisini bir
depolama konumundan diğerine kopyalayabilmenizi sağlar.
Seçenekler kısmına basınÆ Adres defteri ayarlarıÆ Kişi bilgilerini kopyala
işlevini seçin: Bütün iletişim bilgilerini bir depolama konumundan diğerine
kopyalayabilmenizi sağlar.
Taşı
Seçenekler kısmına basınÆ Taşı işlevini seçin: Bütün iletişim bilgilerini diğer
depolama konumuna taşımanızı sağlar.
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Aramalar
Boş modda Menü’ye basın, sonrasında çağrı geçmişini kontrol etmek ya da çağrı ay
arlarını düzenlemek için bu altmenüyü seçin.

Çağrı geçmişi
Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalar da dahil bütün çağrı
kayıtlarını görüntülemek için veya geçmişi silmek üzere çağrı kütüğünü Sil işlevini
seçmek için.

Cevapsız aramalar
Çağrı Geçmişi menüsünde Cevapsız Aramaları seçin, kayıtları görüntülemek için
OK tuşuna basın. Telefon her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak,
mesaj göndermek, adres defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için
bir numara seçebilirsiniz.

Aranan numaralar
Bu işlev, en son tuşladığınız telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar. Telefon
her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak, mesaj göndermek, adres
defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için bir numara
seçebilirsiniz.

Gelen aramalar
Bu işlev, en son gelen aramalara ait telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar.
Telefon her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak, mesaj göndermek,
adres defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için bir numara
seçebilirsiniz.

Çağrı Kütüğünü Sil
Bu işlev, aranan numaralar, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve bütün çağrılara ait
geçmiş bilgileri silmenizi sağlar.

Çağrı ayarları
Bu işlev, telefonun SIM1/SIM2 çağrı ayarlarını ve genel çağrı ayarlarını yapmanızı
sağlar.

19

EXPLORER Kullanım Kılavuzu

SIM 1 veya SIM 2 Ayarları:
•
•
•
•

Çağrı bekletme
Çağrı yönlendirme
Çağrı engelleme
Hat değiştirme

Gelişmiş Ayarlar:
•

•
•
•
•
•

Kara liste
Kara listedeki aramaları geri çevir: Bu işlevi etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için.
Kara liste numaraları: Filtrelemek istediğiniz numaraları eklemek için.
Güvenilir liste
Mod: Bu işlevi etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için.
Güvenilir liste numaraları: numaraları listeye eklemek için.
Otomatik tekrar arama
Bu işlevi etkinleştirin, böylece arama işlemi başarısızlıkla sonuçlandığında,
telefon otomatik olarak yeniden arama gerçekleştirsin.
Arama süresi hatırlatıcı
Eğer bu işlevi etkinleştirirseniz, telefon görüşme sırasında arama süresini
hatırlatmak üzere alarm tonu çalacaktır.
SMS ile geri çevir
Eğer bu özellik aktifken bir aramayı geri çevirirseniz, arayan kişiye SMS
mesajı gönderilecektir.
Cevap modu
Herhangi bir tuşla ya da kulaklık modunda Oto cevaplama ile Cevap
vermeyi seçebilirsiniz.

Profiller
Tercih ettiğiniz profili seçin: Genel, Sessiz, Toplantı, Dışarıda, Stilim ya da Güç
tasarrufu. Telefonunuzu farklı ortamlarda kullanmak üzere profilinizi
kişiselleştirmek için ton, ses, alarm, zil sesi, vb. gibi özelliklerin ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
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FM radyo
FM radyoyu dinleyebilmek için kulaklığı USB girişine bağlayın. Radyonun çekim
kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğunuz konumu kaplamasına bağlıdır. FM
çekiminin sınırlı kapsama alanlarında, bina içlerinde ya da yüksek hızla hareket
ederken gerçekleşemeyebileceğini ya da çok zayıf olabileceğini unutmayın.
-

Radyo açıkken ses ayarını değiştirmek için yukarı/aşağı navigasyon tuşlarına,
frekansı ayarlamak için sol/sağ tuşlarına basın.

-

Radyo açıkken, aşağıdaki özelliklere ulaşmak için programlanabilir sol tuşa basın:
z

Kanal listesi: Kanalları listeye kaydetmek için basın ve Düzelt’i seçin. Kanalın
isim ve frekans bilgilerini girin ve OK tuşuna basın. Telefona 20 radyo kanalı
kaydedebilirsiniz.

z

Elle Veri Girişi: Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız
(88-108 mHz arasında), girin ve OK tuşuna basın.

z

Otomatik Arama: Radyo kanalları için otomatik arama yapmak istiyorsanız,
telefon önayarlı bir liste oluşturmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Evet’e
basın. Bu işlev arama yapacak ve bulunan kanalları otomatik olarak Kanallar
listesine kaydedecektir.

z

Ayarlar: FM radyo ayar seçenekleri
-

-

Arkaplanda çalma: Bu özelliği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
Seçin:
o Açık: FM radyodan çıktıktan sonra bile radyonun çalmaya devam
etmesi için
o Kapalı: FM radyodan çıktığınızda, radyo da duracaktır.
Hoparlör:
o Açık: Bu özelliği onaylamak için OK tuşunu seçin. Kulaklığı
takmadan FM radyoyu dinleyebilirsiniz.
o Kapalı: FM radyoyu dinleyebilmeniz için kulaklık kullanmalısınız.

Not: FM radyo kullanmadan önce kulaklığı takmayı unutmayın.
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Mesajlaşma
Boş modda [Menü] kısmına basın ve kısa mesajlar almak ve göndermek için
Mesajlaşma’yı seçin.

Mesaj Yazın
Metin Mesajı
Mesaj yazmak ve göndermek için bu özelliği seçin. Mesaj yazarken aşağıdaki
seçeneklere ulaşmak için programlanabilir sol tuşuna basın:
• Gönderilen: alıcının numarasını girmek için ya da Adres defterinden eklemek
için.
• Girdi yöntemi: girdi yöntemlerini değiştirmek için.
• Zi Ayarı: akıllı girdi modunu etkinleştirmek için.
• Gelişmiş: numara, isim ya da yer imi bilgisi girmek için
• Taslaklara kaydet

Gelen Kutusu
Gelen mesajları görüntülemek için gelen kutusuna girin.
Mesaj listesini görüntülerken, bir önceki ya da sonraki mesajı seçmek için
Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın. Bir mesajı okumak için, OK tuşuna basın. Ayrıca
Görüntüleme, Cevaplama, göndereni Arama, Yönlendirme, Silme, Hepsini Silme ya
da Adres Defterine numara kaydetme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Taslaklar
Gönderilmeye hazır olmayan mesajlar, düzenlenmek ve gönderilmek üzere Taslaklar
kutusuna kaydedilir.

Giden Kutusu
Telefonda ya da SIM kartta gönderilmek üzere bekleyen mesajları görüntülemek
için bunu seçin.
Bir mesajı seçtikten sonra, Seçenek’e basarak Görüntüle, Tekrar Gönder, Düzelt, Sil
ya da Hepsini Sil gibi gerekli işlemi seçin.

Gönderilenler
Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar bulunmaktadır.
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Mesajları sil
Seçili klasördeki bütün mesajların silinmesi için bunu seçin: Gelen Kutusu,
Taslaklar, Giden Kutusu, Gönderilenler ya da Bütün mesajlar.

Yayım mesajları
Yayım mesajları, operatör tarafından gönderilen mesajları (hava durumu bilgileri
gibi) belirtmektedir. Operatörünüzün bu tarz bir hizmeti uygulamayabileceğini
unutmayın.
Not: Bu hizmet bütün ağlarda geçerli olmayabilir. Geçerli konularda daha fazla
bilgiye ulaşmak için, lütfen ağ hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

Mesaj Ayarları
Aşağıdaki öğeleri ayarlamak için bu altmenüye gidin:
•
•

•
•
•

Profil Ayarları
Sesli mesaj hizmeti: Eğer bir aramayı cevaplandıramazsanız, karşı tarafın size
mesaj bırakmasını isteyebilirsiniz. Sonrasında, bu mesajı dinlemek için Sesli
mesaj hizmet sunucusuna erişebilirsiniz. Kullanım öncesi bu hizmet için
operatörünüze başvurmalısınız.
Genel Ayarlar: İletim Raporu, Cevap Yolu ve Gönderilen Mesajı Kaydet gibi
seçenekleri etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
Hafıza Durumu: Telefonunuz ve SIM kartınızın kullanılan hafızasını gösterir.
Tercih Edilen Depolama: SMS’lerinizi kaydedebilmeniz için varsayılan yeri
(SIM ya da telefon) seçmenizi sağlar.
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Ayarlar
Ayarlar menüsü, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre telefonu çeşitli seçeneklerle
kişiselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, ayarları varsayılan konuma geri değiştirebilirsiniz.
Bu menüye erişmek için, boş modda [Menü] kısmına tıklayın ve Ayarlar’ı seçin.
-

-

İkili SIM geçişi: İki SIM kart arasındaki geçişin elle mi yoksa otomatik olarak mı
yapılacağını seçebilirsiniz.
İkili SIM ayarları: İkili aktivasyon, sadece SIM1 kartın aktif olması ve sadece
SIM2 kartın aktif olması gibi seçenekler mevcuttur.
Telefon ayarları
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Saat ve tarih: şehir, saat/tarih ve formatı ayarlamak için.
Belirlenmiş güç açma/kapatma: Telefonun otomatik olarak
açılacağı/kapanacağı belirli bir zaman ayarlayabilirsiniz.
Dil: Tercih edilen telefon dilini İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce,
İtalyanca, Hollandaca, Almanca ya da Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz.
Tercih edilen girdi yöntemi: Öncelikli metin girdi yönteminizi seçin.
Görüntü: Duvar kağıdı, Ekran koruyucusu, Tarih ve Zamanı Gösterme gibi
özellikleri ayarlayabilirsiniz.
Kısayol tuşu: Daha hızlı erişim sağlamak için sık kullanılan özellikleri
navigasyon tuşlarına bağlayabilirsiniz.
Uçuş modu: Uçuş moduna geçmek için.
Karışık ayarlar: Ekran arka ışığının farklı özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ağ ayarları
• Ağ seçimi
Ağ için yeni arama gerçekleştirebilir, ağ seçebilir ve seyahat halindeyken ağ
seçiminin otomatik ya da elle yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
• Tercihler

-

Güvenlik Ayarları
Güvenlik ayarları telefonunuz ve SIM kartınızın yasal olmayan yollarla kullanımını
engellemektedir.
• SIM Güvenlik Ayarı
Telefonunuzu izinsiz kullanımlardan korumak için şifre kullanabilirsiniz.
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•
•
•

PIN Kilidi: Bu işlev, telefon çalındığında başka biri tarafından yasal
olmayan yollarla kullanılmasını engellemek için SIM kartın kilitlenmesini
sağlar.
PIN Değiştir: PIN kodunuzu değiştirebilmenizi sağlar.

Telefon Güvenlik
• Telefon kilidi: Telefonunuzu korumak için telefon kilidini
etkinleştirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirdikten sonra, telefonu açmak için
şifreyi girmelisiniz. Varsayılan şifre “0000” dır.
• Şifreyi değiştir: Telefon kilidi şifresini değiştirebilmenizi sağlar.

• Otomatik Tuş Kilidi
Bu işlev, tuşlara kazara basmanızı önlemek amacıyla tuş takımını
kilitlemenizi sağlar. 5 seçenek bulunmaktadır: Kapalı, 5 saniye, 30 saniye,
1 dakika ya da 5 dakika.

-

Fabrika ayarlarına geri dön
Herhangi bir düzenleme sorunuyla karşılaşırsanız, orijinal ayarlara geri
dönebilirsiniz. Lütfen öncelikle verilerinizi yedekleyin. Fabrika ayarlarına geri
dönebilmek için şifre girmeniz gereklidir. Varsayılan şifre 1234’tür. Bu menüde,
şifreyi girdikten sonra telefonun sıfırlanması için OK tuşuna basın.
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Araçlar
Hesap Makinesi
Telefonda temel işlemleri gerçekleştiren bir hesap makinesi bulunmaktadır. Toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için uygun yön tuşuna basın.

Takvim
Mevcut ayın takvimini görüntülemek için bu işlevi seçin. Sonrasında şu işlevleri
seçebilirsiniz: Tarihe git, Güne git, Haftalık görünüme git, Aylık görünüme git.

Alarm
Bu işlev, alarmın belirli bir zamanda çalması için ayarlamalar yapmanızı sağlar.
Alarm, telefon kapalı olduğunda bile çalışır. Telefonda aşağıdaki seçenekler
mevcuttur:
•
•
•
•
•

Açık/Kapalı: alarmı etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Aalrmı düzenle: alarm zamanını ayarlar.
Tekrarla: çalma modunu seçer: Bir kez, Her gün ya da Kişisel.
Uyku Modu: ne kadar süre sonra alarmın tekrar çalması gerektiğini ayarlar
Alarm türü: alarm türünü seçer.
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Sorun giderme
Telefon kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız, satış sonrası hizmet sunucularına
danışmadan önce lütfen aşağı belirtilen çözümlere göz atın.
Sorun
Telefon
açılmıyor

Ağ bağlantısı
yok

Nedenleri ve Çözümleri
•
•
•
•
•
•

•
Görüşmelerde
düşük ses kalitesi •
•
Bekleme süresi
çok kısa
•
•
SIM kart hatası

Arama
yapılamıyor

•
•
•
•
•
•

Sonlandırma tuşuna uzun süreli basın.
Bataryanın düzgünce yerleştirildiğini kontrol edin. Batarya
çıkartıp, birkaç saniye bekleyip tekrar yerine takabilirsiniz.
Bataryanın bitip bitmediğini kontrol edin.
Sinyal çok zayıf, lütfen daha güçlü sinyal içeren başka bir
yer deneyin.
Cep telefonu kapsama alanı dışında olabilir.
SIM kart geçersiz; lütfen ağ sunucunuzla iletişim kurun.
Sesi artırmak için navigasyon tuşlarına basın.
Düşük çekim. Ekranda belirtilen sinyal gücünü kontrol
edin.
Ağa bağlanamadığında, telefon baz istasyonu aramaya
devam edecektir. Bu durum çok daha fazla batarya tüketir
ve bekleme süresinin kısalmasına neden olur. Daha güçlü
sinyal içeren bir bölgeye gidin ya da telefonunuzu geçici
olarak kapatın.
Bataryayı değiştirin.
SIM kart çipinin hasar görmediğinden emin olun; silmek
için temiz bir bez kullanın.
SIM kartın düzgünce yerleştirildiğinden emin olun.
SIM kart geçersiz. Lütfen ağ sunucunuzla iletişim kurun.
Tuşladığınız numaranın geçerli olduğundan ve arama
tuşuna basıldığından emin olun.
Arama yapmak için yeterli krediniz olduğundan emin olun.
SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olun.
Sabit arama ya da çağrı engelleme özelliği etkinleştirilmiş.
Sabit arama özelliğini ve çağrı engellemeyi devre dışı
bırakın.
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•
Telefon
aranamıyor

•
•
•

Telefonunuzun ağa bağlı olduğundan emin olun(ağın çok
yoğun olma ya da geçersiz olma durumunu kontrol edin).
Aranabilmek için yeterli krediye sahip olduğunuzdan emin
olun.
SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olun.
Çağrı yönlendirme ayarlarını ve gelen arama engelleme
ayarlarını iptal edin.
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