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Değerli Müşterimiz,

Bu Crosscall marka GSM cep telefonunu sayın aldığınız için teşekkür

ederiz. Temel özelliklere kısa bir giriş:

- Bu telefon toz ve su geçirmez IP57, anti-şok koruması ile

açıkhava aktiviteleriniz için idealdir,

- Çift SIM yuvası: hem iş hayatı hem özel hayat için tek bir

telefon,

- Kesintisiz iletişim ve kablosuz MP3 müzik çalar için

Bluetooth-etkin,

- En güzel anları yakalamak için 2-Mega piksel kamera,

- Led-ışıklı fener

- FM radyo alıcısı

Cep telefonunuzdan daha fazla keyif almak için lütfen talimatlara göz

atınız.
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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. 

 

Not: Fransa’da 2454-2483.5MHz frekans aralığının kullanımı iç mekan 

kullanımıyla sınırlandırılmıştır. 

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 
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yaptırmayın, ateşe veya suya atmayın ya da 60℃  üzeri sıcaklıklara maruz 

bırakmayın.  

 

 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. 
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Kablosuz cihazınız kaza anında tek iletişim aracınız olabilir. İzin verilinceye 

kadar çağrıyı sonlandırmayın. 

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 1,031 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.ABC.com      

 

 

1313    

                   
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

www.crosscall.eu / www.logisav.fr

http://www.abc.com/
http://www.logisav.fr/
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Başlarken                                        

1. Ürün Sunumu                                           

 
1. Sağ Orta Menü Tuşu    

2. Çağrı sonlandırma tuşu    

3. Sol Orta Menü Tuşu    

4. Konuşma tuşu    

5. OK tuşu     

6. Gezinim tuşları    

7. * tuşu    

8. # tuşu    

9. Arama tuşları   

10. Ekran    

11. Ses Alıcısı     

12. LED ışıklı fener    

13. USB bağlantı noktası   

14. Kamera    

15. Sinyal    

16. Hoparlör 
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Tuş Fonksiyonları  

Tuş Fonksiyon 

Sağ Orta Menü 

Tuşu 

Kişilerinizi görüntülemek için bu tuşa basınız. 

Çağrı 

sonlandırma tuşu 

Telefonu açmak veya kapatmak için ya da aramayı 

reddetmek için bu tuşa basınız. 

Sol Orta Menü 

Tuşu 

Menüye girmek için bu tuşa basın. 

Konuşma tuşu Arama yapmak veya telefona cevap vermek için. 

Gezinim tuşları Gezinim tuşlarını kısayol olarak ayarlayabilirsiniz. 

Bunun için: Ayarlar→ Telefon ayarları→ Kısayol 

ayarları 

OK tuşu Onaylamak için OK tuşuna basınız.  

* tuşu Metin girişinde sembol girebilmek için boş 

arayüze “*” girin  

# tuşu Giriş moduna geçmek için bu tuşa uzun basınız. 

Arama tuşları Mesaj yazarken rakamları ve harfleri girmek için; 

rakamları kullanarak arama yapmak için. 

USB bağlantı 

noktası 

Şarj etmek ve PC ile veri aktarımı için. 
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2. Batarya kapağını takmak veya çıkartmak              

- Bu cep telefonu su geçirmez ve bu nedenle batarya bölmesini açmak için 

tornavida (bu pakette bulunur) gerekmektedir. 

- Batarya kapağında iki vida bulunur. Kapağı açmak için tornavida 

kullanarak vidaları sola doğru çevirin. 

- Batarya kapağını takmak için vidaları ters yöne çevirin.  

- Dikkat: Telefonu açmadan önce bu iki vidanın sıkı olduğundan emin olun; 

aksi halde tamamen su geçirmez olmayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Batarya                                      

 

Bataryanın takılması ve çıkartılması 
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Bataryayı çıkartmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Arka kapağın vidalarını çıkartın; 

2. Kapağa bastırarak itin;     

3. Bataryanın alt kısmını kaldırın; 

4. Batarya bölmesinden çıkartın. 

Bataryayı takmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Bataryanın alt kısmındaki metal temas noktasını bölme ile hizalayarak 

bataryayı bölmeye takın; 

2. Arka kapağı telefon üzerinde yerine oturana kadar kaydırın; 

3. Batarya kapağındaki iki vidayı sıkıştırın. 

 
Uyarı: Önce telefonu kapatın ve SIM kartı çıkartmadan önce bataryayı çıkartın; 

aksi halde SIM kartınız hasar görebilir. 

 
Bataryanın şarj edilmesi 
Batarya başlangıçta yarı doludur ve paketten çıkarttıktan sonra hemen 

kullanılabilir. Üç kez tekrar doldurulduktan/boşaltıldıktan sonra en iyi şekilde 

çalışır. 

 

 Şarj olurken batarya göstergesi yanıp söner. Eğer şarj olurken telefon 

kapalıysa şarj göstergesi ekranda belirir. Batarya tamamen boş olduğunda 

şarj göstergesinin gözükmesi birkaç dakika sürebilir. 

 

 Batarya tamamen dolduğunda gösterge dolu batarya gösterir ve hareket 

etmez. Eğer telefonunuz kapalıysa bataryanın tamamen dolu olduğunu 

gösteren bir simge ekranda belirir. Genellikle telefonunuzu tamamen şarj 

etmek iki buçuk saat sürer. Şarj olurken batarya, telefon ve şarj aleti 

ısınabilir. Bu normaldir.ut1} 

 

 Şarj etme bittiğinde şarj aletinin ve telefonun bağlantısını kesiniz. 

 

Not: Lütfen telefonunuzu -10°C ve +55°C arasında oda sıcaklığında 

havalandırılmış bir yere yerleştirin. Sadece size verilen şarj aletini kullanın. 

Onaylanmayan şarj aletlerinin kullanımı tehlikeye sebep olabilir ve telefonun 

garantisini bozar. Eğer şarj işlemi aşırı yüksek veya alçak ısıya neden olursa, 

cihaz uyarıda bulunur ve olası hasarları ve tehlikeleri önlemek için şarj işlemi 

otomatik olarak durur. 
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4. Ağa bağlanma                                     

4.1 SIM kart 

Bu cep telefonunu kullanmak için SIM kart (Abone Kimlik Modülü) gerekir. 

SIM kart edinmek için lütfen telefon operatörünüzle irtibata kurunuz. Bu 

telefonda, birden fazla kullanımı (kişisel ve iş için kullanım gibi) tek bir 

telefonda bir araya getirmenize imkan veren iki adet SIM kart yuvası bulunur. 

 

4.2 SIM kartı takma               
1. Telefonunuzu kapatın ve bataryayı çıkartın.  

2. SIM kartı SIM yuvasına yerleştirin: 

    
4.3 Mikro SD kartı takma 
Bu telefona Mikro SD kart (verilmez) takarak, telefona fotoğraf ve müzik gibi 

verileri kaydedebilirsiniz. 

 

Mikro SD kartı takın 
1. Telefonunuzu kapatın ve bataryayı çıkartın.  

2. Hafıza kartını uygun kart yuvasına yerleştirin: 
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Mikro SD kartınıza veri kopyalama 

- Bilgisayarınızdan Mikro SD karta doğrudan dosyaları kopyalayın. 

Ardından kartı telefona takın. 

- Alternatif olarak, size verilen USB kablosuyla telefonu bilgisayarınıza 

bağlayın. Bunu telefon açıkken veya kapalıyken yapabilirsiniz. (Önce SD 

kartı telefona koymayı unutmayın.) 

 

Uyumluluk  
 Mikro SD kart okunmazsa, kartın metal kısmı doğrudan telefonun metal 

kısmı ile temas edecek şekilde doğru takıldığından emin olun. 

 Telefonunuzdan müzik veya fotoğraf okunamıyorsa, aşağıdakileri 

doğrulayın: 

 

 Şarkılar DRM'siz (kopya koruması) MP3 formatında olmalıdır. M4A, 

WMA, OGG veya AAC gibi diğer formatlar desteklenmez. 

 Bu telefon video dosyaları ile uyumlu değildir. 

 Resim dosyaları veya fotoğraflar 1600x1200 veya daha az çözünürlükte ve 

JPG formatında olmalıdır.  

 Müzik dosyaları “Müziğim” klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde 

depolanmamış MP3 dosyaları oynatıcı tarafından tanınamaz. Bu dizin 

mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz. 

 Resim dosyaları “Resimlerim” klasöründe depolanmalıdır; aksi halde 

oynatıcı tarafından tanınamazlar. Bu dizin mevcut değilse lütfen 

bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz. 

 Bu cihaz piyasadaki Mikro SD kartların bir çoğu ile uyumluluk açısından 

test edilmiştir. Yine de, çeşitli imalat standartları göz önünde tutulucak 

olursa, tüm kartlarla uyum garanti edilemez. Uyumluluk sorunları ortaya 

çıkarsa, lütfen daha düşük kapasitede (4GB'dan az) başka bir Mikro SD 

kart kullanmayı deneyiniz. 
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4.4 Telefonu açma/kapatma 
SIM kart ve mikro SD kart takıldıktan sonra telefonunuzu açmak/kapatmak için 

Çağrı sonlandırma tuşuna basılı tutunuz. Ekranda aşağıdaki mesajlar 

görüntülenecektir:  
Şifre gir: eğer telefon şifresi belirlenmişse. 

PIN gir: eğer SIM kart şifresi belirlenmişse. 

Arama: uygun bir ağ bulunup bağlanılana kadar telefon sinyal arar. 

 

4.5: SIM kartın kilidini açmak için PIN kodu kullanma 
PIN (Kişisel Kimlik Numarası) SIM kartınızın  yasadışı kullanımını önlemek 

için kullanılabilir.  Genellikle SIM kartla birlikte verilir. Ardarda üç kez yanlış 

PIN kodu girerseniz telefonunuz güvenlik nedeniyle kilitlenir. Bu durum ortaya 

çıkarsa cihazın kilidini açmak üzere PUK kodu almak için telefon operatörünüzle 

irtibat kurunuz. 

 

4.6 Telefonun kilidini açma 
Telefonunuza şifre belirleyerek cihazınızı yasadışı kullanımdan koruyabilirsiniz. 

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde telefonun kilidini açmak için şifreyi girmeniz 

gerekir. Telefon kilit kodunu devre dışı bırakma imkanına sahipsiniz. Bu 

durumda cihazınız yasadışı kullanıma karşı korunmayacaktır. 

 

Eğer telefonunuzun şifresini unutursanız bayinizle veya müşteri hizmetleri 

merkezi ile irtibat kurunuz. 

 
4.7 SIM kart kaydı 
SIM kart kilidi açıldıktan sonra cep telefonu otomatik olarak ağ arayacak ve 

ekranda arama simgesi görüntülenecektir. Bağlandıktan sonra ağ sağlayıcı adı 

ekranın üst kısmında belirir. Şimdi telefonunuzu kullanabilirsiniz. 

 
Not:  

      Telefonunuzun ağ hizmet alanı dışında olduğunu veya kart kaydının başarısız 

olduğunu gösteren “SOS” (Acil çağrı yapılabilir) istemi ekranda gösterilecektir. 

Yine de eğer sinyal varsa acil arama yapabilirsiniz.  
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Temel Özellikler                                     

1. Arama yapma                                     

Ağ sağlayıcı ekranda belirdikten sonra arama yapabilir veya aramalara cevap 

verebilirsiniz. Ekranın üst sağ köşesindeki sinyal çubuğu ağın sinyal gücünü 

gösterir. Dört çubuk görünmesi güçlü sinyal göstergesidir. Aşağıdakileri 

yapabilirsiniz: 
 
 Telefon numarasına ve ardından arama yapmak için konuşma tuşuna basın. 

 Telefon rehberinden bir telefon numarası seçin ve arama yapmak için 

konuşma tuşuna basın. 

 Arma geçmişinden bir telefon numarası seçin ve arama yapmak için 

konuşma tuşuna basın. 

 Aramayı sonlandırmak veya reddetmek için çağrı sonlandırma tuşuna basın. 

 

Notlar:   

 “+” girmek için “0” tuşuna uzun basınız.  

 “+” ya basın ve ülke kodu ile devam edin (örn. yurtdışından Fransa'yı 

aramak için +33).  

2. Acil arama yapma 

Ekrandaki sinyal gücü çubuğu ile gösterilen ağ hizmeti mevcut olduğu sürece 

arama yapabilirsiniz. Eğer ağ sağlayıcınız o bölgede hizmet sağlamıyorsa 

ekranda “SOS” (Acil) görüntülenir, bu da sadece acil arama yapabileceğinizi 

gösterir. Eğer ağ hizmet bölgesinde bulunuyorsanız, acil aramalar SIM kartsız da 

yapılabilir. 

3. Aramayı cevaplama  

Gelen aramayı cevaplamak için Konuşma tuşuna basınız. Kulaklığı taktıktan 

sonra, aramayı cevaplamak için kulaklık üzerindeki tuşu da kullanabilirsiniz. 

Kolaylık olması açısından, otomatik cevaplama modunu etkinleştirebilir ve 

kulaklığı takabilirsiniz. Ardından, telefon zilinden veya titreşimden sonra 

telefonunuz gelen aramaya otomatik olarak cevap verecektir. Cevaplama Modu 

menüsünde Herhangi Bir Tuş seçeneğini seçerseniz, aramayı cevaplamak için 

herhangi bir tuşa (Çağrı sonlandırma tuşu hariç) basabilirsiniz. 
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4. Arama geçmişi 

Arama kayıtlarını görmek için, ana menüden Arama Geçmişi'ni seçiniz . SIM1 ve 

SIM2 arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Tüm aramaları, Giden Aramaları, 

Gelen Aramaları, Cevapsız Çağrıları görüntülemeyi seçebilirsiniz. 

5. Arama seçenekleri 

Arama sırasında, sol orta menü tuşuna basarak arama seçeneklerine veya eller 

serbest fonksiyonunu etkinleştirmek için “H-Free” ye erişebilirsiniz. Hoparlörü 

kapatmak için aynı tuşa basınız. Arama seçenekleri işlemleri için fonksiyon 

menüsüne bakınız. 

 
Bu özellik sadece arama sırasında geçerlidir. Ayrıca, çağrı bekletme ve arama 

bekletme gibi fonksiyonlar ağ sağlayıcınızın desteğini gerektirir. 

 

Seçenekler menüsünde aşağıdakileri seçebilirsiniz: 

 Tek bir aramayı bekletme: mevcut aramayı bekletmek için. 

 Tek bir aramayı sonlandırma: mevcut aramayı sonlandırmak için. 

 Yeni arama: başka bir telefon numarası aramak için. 

 Telefon Rehberi: telefon rehberine erişim için. 

 Mesaj: Mesaj menüsüne erişmek için. 

 Arka plan sesi: Arka plan sesi menüsüne erişmek için. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fonksiyon Menüsü                                   
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1. Telefon Rehberi                                    

İsimleri, telefon numaralarını ve cep telefonu numaralarını kaydetmek için 

Telefon Rehberini kullanın. Telefon numaraları telefona veya SIM karta 

kaydedilebilir. Telefon rehberi hızlı arama fonksiyonunu destekler. İstenilen 

ismin ilk harfini girin, bu harfle başlayan tüm kayıtlar listelenecektir. Kolay takip 

için kayıtları gruplara ayırabilirsiniz.Telefon rehberini tararken aşağıdaki 

seçeneklere erişim için sol orta menü tuşuna basınız: 

 Yeni kayıt: İsim, Numara, Ev Numarası, İş Numarası, Faks Numarası, 

Arayan resmi, Arayan zil sesi ve Doğum günüyle birlikte yeni kişi ekleyin. 

 Görüntüle: Mevcut kayıta ait detaylı bilgi gösterir. 

 Mesaj gönder: Belirtilen numarayı seçtikten sonra mesaj gönderir. 

 Ara: Mevcut numarayı arar.  

 IP arama: Mevcut numaraya IP arama yapar. 

 Düzenle: Mevcut kayıt bilgisini düzenler. 

 Sil: Kaydı siler. 

 Kopyala: Kaydı mevcut bellekten başka bir belleğe kopyalar. 

 Taşı: Kaydı mevcut bellekten başka bir belleğe taşır. 

 İsim listesi filtresi: Tüm kişileri, sadece telefonda kayıtlı kişileri, sadece 

SIM1'de veya SIM2'de kayıtlı kişileri gösterir. 

 Kişiyi gönder: kişiyi metin iletisi, multimedya mesajı olarak veya 

Bluetooth ile gönderir. 

 Arama Kara listesine ekle: İstenmeyen aramaları filtrelemenize imkan 

verir.  

 SMS Kara listesine ekle: İstenmeyen SMS'leri filtrelemenize imkan verir. 

 Birden fazla işaretle: Birden fazla kişiyi aynı anda yönetir. 

 Telefon rehberi ayarları  

Aşağıdaki seçenekler telefon ayarları için geçerlidir. 

 Tercih edilen bellek: yeni kişileri kaydetmek için konum seçin; 

 Hızlı arama: daha hızlı erişim için numaraları ayarlayın. Boş ekranda 

ilişkili numaraya (2-9 arası) basılı tutun ve kişi bilgisi ekranda belirir. 

 Numaram: Numaramı düzenler veya numaramı gönderir. 

 Ekstra numaralar: SIM1 hizmeti arama numarasını ve SIM2 hizmeti arama 

numarasını, SIM1 SOS numarasını ve SIM2 SOS numarasını ayarlar. 

 Hafıza durumu: Hafıza durumunu görüntüle. 

 Kişileri kopyala: tüm kişileri telefona veya SIM karta kopyalamak için. 

 Kişileri taşı: tüm kişileri telefona veya SIM karta taşımak için. 

 Tüm kişileri sil: tüm kişileri telefondan veya SIM karttan silmek için. 
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2. Mesajlaşma                                        

Mesajlaşma menüsüne girmek için OK tuşuna veya sol orta menü tuşuna basınız. 

 

2.1 Mesaj yazma 

Aşağıdaki seçenekler için düzenleme arayüzünde sol orta menü tuşuna basınız: 

 Kime: numara giriniz veya Telefon rehberinden ekleyiniz. 

 Sembol gir: çeşitli sembolleri seçmek için. 

 Girdi yöntemi: girdi yöntemi seçmek için. 

 Resim ekle: mesaja resim eklemek için. 

 Ses ekle: mesaja ses eklemek için. 

 Konu ekle: mesaja konu eklemek için. 

 Slayt seçenekleri: bu mesajın önüne veya arkasına yeni slayt eklemek için. 

 MMS'e çevir: MMS'e çevirmek için. 

 Gelişmiş:  

 Metin şablonu gir: metin şablonu eklemek için. 

 Eklenti ekle: telefondan veya hafıza kartından eklenti eklemek için.  

 Kişi numarası gir: telefon rehberinden numara seçmek için. 

 Kişi ismi gir: telefon rehberinden isim seçmek için. 

 Yer imi gir: yer imi eklemek için. 

 Kaydet: mevcut mesajı taslaklara kaydeder. 

 Ayrıntılar: mesaj türünü, sayfa sayısını, alıcı sayısını ve toplam mesajları 

görüntüler. 

 

2.2 Gelen kutusu 

Alınan mesajlarınızı görüntülemek için Gelen kutusuna giriniz. 

Mesaj listesinde önceki veya sonraki mesajı seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını 

kullanın. Mesajı okumak için OK tuşuna basın. Ayrıca Görüntüle, Cevapla, 

Göndereni ara, İlet, Sil, Hepsini sil, Telefon rehberine kaydet, Arşive taşı, Filtrele, 

Birden fazla işaretle, Okunmuş olarak işaretle, Gelişmiş, Arama kara listesine 

ekle, SMS kara listesine ekle seçenekleri için de Seçenekleri seçebilirsiniz. 

 

2.3 Taslaklar 

Göndermeye hazır olmayan mesajlar Taslaklara kaydedilerek değiştirilip 

gönderilmek üzere beklerler. 
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2.4 Giden kutusu 

Telefondaki veya SIM karttaki gönderilecek mesajları görüntülemek için seçiniz. 

Mesaj listesini görüntülerken ayrıntıları görmek için Seçeneklere basınız. 

Mesaj okurken Görüntüle, Yeniden gönder, Düzenle, Sil, Hepsini sil, Birden 

fazla işaretle, Gelişmiş, Arama kara listesine ekle veya SMS karalistesine ekle 

gibi istenilen işlemleri seçmek için Seçeneklere basabilirsiniz. 

 

2.5 Gönderilen mesajlar 
Gönderdiğiniz mesajları görüntüler. 

 

2.6 Arşiv 
Arşivdeki mesajı görüntüler. 

 

2.7 Mesajları silme 
Gelen kutusu, Taslaklar, Giden kutusu, Gönderilen mesajlar ve/veya Arşivden 

mesaj silmek için. 

 

2.8 Yayın iletisi 
Bu seçenek, operatörünüz tarafından gönderilen mesajlardan bahseder (hava 

durumu bilgisi gibi). Telefon operatörünüzün böyle bir özellik sağlamıyor 

olabileceğini lütfen dikkate alınız. 

 

2.9 Şablonlar 
Silebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz birçok SMS ve MMS şablonu bulunur.  

 

2.10 Mesaj ayarları  

 
2.10.1 Metin iletisi 

Aşağıdakileri ayarlamak için alt menüye erişin: 
 Profil Ayarları: Bu alt menü, bir sorun anında operatörünüzün SMS 

ayarlarını girmenize imkan verir. 

 

     Not: Mesaj geçerlilik tarihi, mesaj arama ve e-posta gibi fonksiyonlar ağ 

operatörünüz tarafından desteklenmeyebilir. 

 

 Sesli mesaj hizmeti: Bu fonksiyon sesli mesaj almanıza imkan verir. 

Kullanmadan önce ağ operatörünüze bu hizmet için başvurmalısınız. 

 Genel ayarlar: İletim Raporu, Cevap Yolu ve Gönderilen mesajları 

Kaydet'i etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan verir.  

 Hafıza durumu: SIM kartın ve telefonun dolu hafızasını görüntülemek 

için. 
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 Tercih edilen bellek: SMS için varsayılan belleği (SIM veya telefon) 

seçmek için.  

 

2.10.2 Multimedya mesajları 

 

MMS ve WAP ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. MMS 

göndermeyi veya internete bağlanmayı denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu 

telefona operatör ayarlarını manuel olarak girmeniz gerektiği anlamına gelir. 

Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek veya internete bağlanmak isterseniz, yeni 

operatörün MMS ve WAP ayarlarını görmeniz gerekebilir. Arama 

fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları protokollerinin uluslararası olarak 

tanındığını ve giriş yapılması gerekmediğini dikkate alınız. 

 

Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS 

(Multimedya mesajı) göndermek veya internete bağlanmak (WAP hizmeti) için 

operatör adını ayarlamanız gerekmektedir. 

 

MMS mesajı göndermek için operatörünüzü seçiniz: 

o Menü→ Mesajlaşma→ Mesaj Ayarları→ Multimedya Mesajları→ 

Profiller; 

o Listeden operatörünüzü seçin ve ardından OK tuşuna basın. 

 

Internete bağlanmak için operatörünüzü seçin: 

o Menü→ WAP hizmeti→ Internet→ Ayarlar→ Profiller→ Seçenekler;  

o Listeden operatörünüzü seçin ve ardından OK tuşuna basın. 

 

Operatörünüz listede yer almıyorsa, MMS ve WAP hizmetlerini etkinleştirmek 

için manuel olartak giriş yapmanız gerekecektir. Bunun için lütfen aşağıdaki 

talimatları takip ediniz. 

 

1) MMS ve/veya WAP ayarları girmek için aşağıdaki adımları takip ederek 

GPRS hesabı oluşturunuz: 

o Menü→ Ayarlar→ Bağlanabilirlik→ Veri Hesabı→ GPRS→ 

Seçenekler;  

o Aşağıdaki bilgilerle yeni bir hesap ekleyin: 

 Hesap adı: Operatörünüzün adı. Aşağıdaki bilgiler operatörünüz 

tarafından sağlanmalıdır. 

 APN (Erişim Noktası Adı) 

 Kullanıcı adı, 

 Şifre, 
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 Doğrulama türü 

 Birincil DNS 

 

Notlar:   

o Operatörünüze bağlı olarak, biri MMS biri WAP fonksiyonları için olmak 

üzere iki hesap açmanız gerekebilir. 

o Eğer çok fazla hesap oluşturulmuşsa yeni bir hesap ekleyemezsiniz. Bu 

durumda, önce mevcut hesabı siliniz. 

 

2) 1. adım tamamlandıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek 

operatörünüzün WAP parametrelerini giriniz: 

o Menü→ WAP Hizmeti→  Internet→ Ayarlar→ Profiller→ Seçenekler; 

o Aşağıdaki bilgilerle yeni bir hesap ekleyin: 

 Profil adı: Operatörünüzün adı.  

 Ana sayfa: Operatörünüzün ana sayfası veya herhangi bir 

WAP-uyumlu sayfa (örn. www.google.com). Aşağıdaki bilgiler 

operatörünüz tarafından sağlanmalıdır. 

 Veri Hesabı, 

 Bağlantı Türü, 

 Kullanıcı Adı, 

 Şifre. 

 

3) 1. adım tamamlandıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek 

operatörünüzün MMS parametrelerini giriniz: 

o Menü→ Mesajlaşma→ Mesaj Ayarları→ Multimedya Mesajları→ 

Profiller;  

o Aşağıdaki bilgilerle yeni bir profil ekleyin: 

 Profil adı: Operatörünüzün adı. Aşağıdaki bilgiler operatörünüz 

tarafından sağlanmalıdır. 

 MMSC Adresi, 

 Veri Hesabı, 

 Bağlantı Türü, 

 IP Adresi, 

 Bağlantı Noktası, 

 Güvenlik, 

 Kullanıcı Adı, 

 Şifre. 

 

 

http://www.google.com/
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Profil: 

 Profil ayarları: Bu alt menü, bir sorun anında operatörünüzün MMS 

ayarlarını girmenize imkan verir. 

 

Not: Mesaj geçerlilik tarihi, mesaj arama ve e-posta gibi fonksiyonlar ağ 

operatörünüz tarafından desteklenmeyebilir. 

 

Genel ayarlar: 

 Oluştur: Oluşum modu, Resim yeniden boyutlandırma, En iyi sayfa saati, 

Oto imza ve İmza ayarı için.  

 Gönderme: Geçerlilik süresi, İleti raporu, Okundu raporu, Öncelik, Slayt 

süresi ve Teslim süresi ayarı için. 

 Erişim: Ev ağı, Dolaşım, Okundu raporu ve İleti raporu ayarı için.  

 Tercih edilen bellek: MMS için varsayılan belleği (SIM veya telefon) 

seçmek için.  

 Hafıza durumu: kullanılan hafızayı görüntülemek için. 

 

2.11 İmza ayarları 

Bu, Mesaj imzanızı ayarlamak içindir. 

3. Arama geçmişi                                     

3.1 SIM1 Arama geçmişi 
Tüm aramalar, Giden Aramalar, Gelen Aramalar ve Cevapsız Çağrılar dahil 

arama kayıtlarını görüntülemek için. Seçenekler'i seçerek aşağıdakileri 

yapabilirsiniz: Görüntüle, Ara, IP arama, Mesaj gönder, Arama kara listesine 

ekle, SMS kara listesine ekle, Aramadan önce düzenle, Sil ve Hepsini sil.  

 

GPRS sayacına başvurmak için Gelişmiş'i seçebilirsiniz. Bu telefon tarafından 

hesaplanan veri akışının operatörünüz tarafından hesaplanan gerçek veri 

kullanımından farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. Tahminler bilginiz için 

sunulur ve doğru olmayabilir. Yabancı ülkelerde veri hizmeti kullanmak büyük 

dolaşım ücretlerine sebep olabilir. 

 

3.2 SIM2 Arama geçmişi 
SIM1 Arama geçmişi ile aynıdır.  

 

 

Aşağıdakileri ayarlamak için altmenüye girin: 
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4. Müzik                                            

Bu menüyü kullanarak müzik çalabilirsiniz. Müzik dosyaları MP3 formatında 

olmalıdır ve telefonda veya mikro SD kartta Müziğim klasörüne 

kaydedilmelidir. 

İlk kullanımda lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:   

Müzik menüsüne girinbellek'i seçintelefon veya mikro SD kartı 

seçinOK Müzik menüsüne geri dönün ve Müzik çalma listesini yenileyi 

seçin. 

 

4.1 Şimdi çalıyor 
Müzik çalmayı başlatmak veya durdurmak için OK tuşuna basın;  

Sesi ayarlamak için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanın;  

Önceki veya sonraki şarkıya erişim için sol veya sağ yön tuşlarına basın. 

 

4.2 Müzik çalma listeleri  
Mikro SD kartın veya telefonun Müziğim klasörüne kayıtlı tüm müzik 

dosyalarını görüntülemek için müzik çalma listesine girin. Aşağıdaki işlemlere 

de erişebilirsiniz: Oynat, Ayrıntılar, Yukarı, Aşağı, Kaldır, Gönder ve Farklı 

kullan. 

 

Not: Önce Saklama ortamını seçmelisiniz (telefon veya mikro SD kart). 

 

4.3 Müzik çalma listelerini yenileme 

Müzik dosyaları ekledikten veya sildikten sonra müzik çalma listelerini 

yenileyin. 

 

4.4 Bellek 
Telefona veya mikro SD karta kayıtlu müzik dosyalarını seçin. 

 

Notlar: 
 Şarkılar DRM'siz MP3 formatında olmalıdır. M4A, WMA, OGG veya 

AAC gibi diğer formatlar desteklenmez. 

 Müzik dosyaları “Müziğim” klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde 

depolanmamış MP3 dosyaları oynatıcı tarafından tanınamaz.  Dosya 

mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz. 
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5. Kamera                                           

Kamera fonksiyonlarına erişim için sol orta menü tuşuna veya OK tuşuna basın. 

Aşağıdakilere erişim için ön izleme modunda Seçenekleri seçin: Fotoğraflar, 

Kamera ayarları, Resim ayarları, Beyazlık dengesi, Görüntü modu, Efekt ayarları, 

Çerçeve Oluşturma, Bellek ve Varsayılanı yükleme. 

 

6. Multimedya                                          

6.1 Resim görüntüleyicisi 

Bu fonksiyonu kullanmak için önce bellek kaynağını seçmeniz gerekir (telefon 

veya mikro SD kart). Resim dosyaları jpg. formatında olmalıdır ve telefonda 

veya mikro SD kartta Resimlerim klasörüne kaydedilmelidir. 

Telefon kamerası ile çekilen fotoğrafları da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdakiler 

için Seçenekler'i seçiniz: Görüntüle, Resim bilgisi görüntüle, Resmi düzenle, 

Stile gözat, Gönder, Farklı kullan, Yeniden isim ver, Sil, Sırala, tüm dosyaları sil 

ve Bellek'i seç. 

 

- Fotoğrafları Duvar kağıdı, Ekran koruyucu, Açılış ekranı, Kapanış ekranı 

ve Arayan resmi olarak ayarlamak için “Farklı kullan” seçeneğini seçiniz.  

- Fotoğrafları multimedya mesajı veya Bluetooth ile göndermek için 

“Gönder” seçeneğini seçiniz. 

Notlar: 
 Resim dosyaları veya fotoğraflar 1600x1200 veya daha az çözünürlükte ve 

JPG formatında olmalıdır.   

 Resim dosyaları Resimler klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde 

depolanmamış fotoğraf ve resim dosyaları oynatıcı tarafından tanınamaz.  

Bu dizin mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz. 

 

6.2 Fotoğraf düzenleyici 
6.2.1 Photo artist 

Önce düzenlemek istediğiniz JPEG dosyayı telefonunuzdan veya mikro SD 

karttan ya da kamera ile çekilmiş fotoğraflardan seçin. Ardından seçmek için 

OK'e basın: Oto boyutlandır, fotoğraf düzenlemek için Ana LCD kırpma (resmin 

bir kısmını keserek ekrana sığdırma), Manuel kırpma (resmi manuel olarak 

kesmek için). Aşağıdaki işlemler için Seçenekler'e basınız: 

 Farklı kaydet: dosyayı yeni bir dosya ismi ile kaydetmek için. 

 Gönder: multimedya mesajı olarak veya Bluetooth ile göndermek için. 

 Çerçeve ekle: mevcut fotoğrafa çerçeve seçmek için. 
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 Simge ekle: mevcut fotoğrafa simge seçmek için. 

 Metin ekle: mevcut fotoğrafa metin eklemek ve metin stilini seçmek için. 

 Ayna: mevcut fotoğrafı ters çevirmek için.  

 Döndür: mevcut fotoğrafı döndürmek için.  

 Boz: mevcut fotoğrafa mozaik eklemek için. 

 Kırmızı göz önleme: kırmızı gözü önlemek için alan seçiniz. İşlem 

tamamlandıktan sonra sonucu görebilirsiniz. 

 Ekran yüzeyini yay: tüm ekran yüzeyini yaymak için.  

 Geri al: son işlem adımını iptal etmek için. 

 Yardım: yardım bilgisi almak için. 

 Çıkış: photo artist'den çıkmak için. 

Telefona veya mikro SD karta kaydedilmiş resimleri/fotoğrafları yeniden 

boyutlandırabilirsiniz. 

 

6.2.2 Resim karoları  
Görüntülemek için 2 resim karosu, 4 resim karosu ve 9 resim karosu 

seçebilirsiniz. 

 

6.3 Ses Kaydedici 
Kayıt seçeneklerine erişim için sol orta menü tuşuna basınız: 

 Yeni kayıt: yeni kayıt yapmak için. 

 Oynat: mevcut kayıtlı dosyayı oynatmak için. 

 Ekle: ilave kayıt eklemek için. 

 Yeniden isim ver: mevcut dosyanın ismini değiştirmek için. 

 Sil: mevcut dosyayı silmek için. 

 Listele: tüm kayıtlı dosyaları görmek için. 

 Ayarlar: bellek ve dosya formatını ayarlamak için. 

 Farklı kullan: zil sesi olarak kullanmak üzere kayıt yapabilirsiniz. 

 Gönder: mevcut kaydı multimedya mesajı olarak veya Bluetooth ile 

göndermek için.   

 Not: Bu fonksiyonu ilk kez kullandığınızda Seçenek menüsü altında 

sadece aşağıdakiler mevcuttur: Yeni kayıt, Listele ve Ayarlar. Ses kaydı 

kaydedildikten sonra diğer maddeler Seçenek menüsü altında mevcut olur. 

 

6.4 FM radyo  
Kulaklık olmadan da FM radyo dinleyebilirsiniz. Daha net bir radyo yayını için 

kulaklık takınız. 

 

FM radyoya erişim için sol orta menü tuşuna veya OK tuşuna basınız. FM radyo 

ekranında: 
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 FM kaydı başlatmak için OK tuşuna basınız. 

 Çalan FM'i başlatmak/durdurmak için aşağı yön tuşuna basınız;  

 FM frekansını ayarlamak için sol/sağ yön tuşuna basınız. 

 Sesi azaltmak ve arttırmak için * ve # tuluna basınız. 

 

Sol orta menü tuşuna basarak aşağıdakileri de yapabilirsiniz:  

 Kanal listesi: listeye 30 kanal kaydetmenize imkan verir.  

 Manuel giriş: istenilen frekansı manuel olarak girmenize imkan verir. 

 Otomatik arama: Otomatik Arama Ayar Listesini seçtikten sonra 

bulunduğunuz bölgenin frekans bilgisi alınacaktır, ardından bulunan 

istasyonları kanal listesine kaydedin.  

 Ayarlar: Arkaplanda oynatma, Hoparlör, Kayıt formatı, Ses kalitesi ve 

Kayıt saklama ayarlarını belirlemek için.  

 Kayıt et: kaydetmek için. 

 Ekle: kaydedilmiş dosyaya kayıt yapmaya devam etmek için. 

 Dosya listesi: tüm kayıtları görüntüle. 

 

    Bir binanın içindeyken veya yüksek hızda giderken, limitli kapsama alanlarında  

FM yayınının kullanılamaz veya zayıf olabileceğini dikkate alınız. 

 

6.5 FM kaydı planlama 
Bu özelliği FM programlarının kayıtlarını programlamak için kullanın. 

 

6.6 Melodi yaratıcı 
Bu fonksiyona erişmek için sol orta menü tuşuna basın ve yeni zil sesi eklemek 

için onaylayın. İstenen müziği düzenlemek için sayı tuşlarını kullanın ve 

ardından sol orta menü tuşuna basın:  

 Oynat: Düzenlediğiniz müziği çalabilirsiniz.  

 Oynatma hızı: çalma hızını hızlı, orta ve yavaş olarak ayarlamak için.  

 Enstrüman seç: favori müzik enstrümanınızı seçin - piyano, gitar, keman, 

saksafon, çelik davul, flüt, armonika, trompet, laterna ve ksilofon.  

 Kaydet: düzenlediğiniz müziği kaydetmek için.  

 

6.7 Slayt gösterisi  
OK'e bastıktan sonra telefonda şu mesaj belirir “çalınacak klasörü seç”→Telefon 

ya da hafıza kartını seç →Aç'ı seç→ Fotoğraf klasörünü seç →Seçimi Onayla.  
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7. Ayarlar                                            

7.1 Ana menü görüntü stili 
Ana menü için tercih ettiğiniz stili seçin.  

 

7.2 Ana menü ayarları 
Seçmeniz için 8 tür ayar bulunmaktadır.  

 

7.3 Akıllı çift kart ayarları 
Telefon, Mod, Nitelik ve Ana SIM (iki SIM takıldığında kullanışlıdır) seçmenize 

imkan verir. Lütfen daha fazla bilgi için Çift SIM Ayar Yardımı'na bakınız. 

 

7.4 Telefon ayarları 

7.4.1 Zaman ve tarih 

Şehir, Zaman/Tarih, Zaman/tarih formatı ve Saat dilimi ayarlamanıza imkan 

verir.  

 

7.4.2 Dil 

Tercih ettiğiniz dili seçin: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 

Portekizce, Felemenkçe veya Türkçe. 

 

7.4.3 Tercih edilen girdi yöntemleri 

Tercih ettiğiniz girdi yöntemlerini ayarlayın. 

 

7.4.4 Açma/kapama planlama 

Telefon, ayarlarınıza göre otomatik olarak açılıp kapanacaktır. Ayarlarınız için 

temin edilen 4 saat bulunmaktadır. 

Not: Uyuşmazlıkları önlemek için lütfen tüm seçenekler için aynı zamanı 

ayarlamayınız.  

 

7.4.5 Otomatik tarih ve zaman güncellemesi  

Bu fonksiyonu etkinleştirebilir veya devredışı bırakabilirsiniz.  

 

7.5 Ekran  

Duvar kağıdı, Ortam, Yazı tipi boyutu, LCD arka ışık, Ekran koruyucu, Açılış 

ekranı, Kapanış ekranı, Tarih ve zamanı göster ve Karşılama metnini 

ayarlayabilirsiniz.  
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7.6 Arama ayarları 
Aşağıdaki maddeleri ayarlamak için Arama Ayarları alt menüsüne giriniz. 

 

7.6.1 SIM1 arama ayarları 

Çağrı bilgisi 

Ağ operatörü tarafından sağlanan Sistem varsayılanı, Numara gizle veya 

Numarayı gönder'i seçebilirsiniz.  

 

Çağrı bekletme 

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, arama sırasında yeni bir gelen arama olursa 

bilgilendirileceksiniz. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla irtibat kurun. 

 
Çağrı yönlendirme  

Bu özellik, gelen aramaları belirli koşullarda belirlediğiniz bir telefon 

numarasına iletir. Ağ desteği gerekir. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla 

irtibat kurunuz. 
Aşağıdakileri seçebilirsiniz: Tüm sesli aramaları yönlendir (Bu mod 

etkinleştirildiğinde durum çubuğunda bir iletme simgesi görüntülenir), 

Ulaşılamazken yönlendir, Cevap yokken yönlendir, Meşgulken yönlendir, Tüm 

veri çağrılarını yönlendir ve Tüm yönlendirmeleri iptal et.   Ardından aşağıdaki 

seçenekler belirir: 

 Etkinleştir:  

 Devre dışı bırak: 

 Sorgu Durumu: 

Bu hizmete ihtiyacınız yoksa Tüm yönlendirmeleri iptal et seçeneğini seçiniz. 

 
Çağrı engelleme  

Kısıtlayıcı aramalar için bu alt menüye girerek aşağıdaki maddeleri ayarlayın. 

Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla irtibat kurun. Ağ sağlayıcınız bu hizmeti 

etkinleştirmeniz için size dört basamaklı bir şifre verecek. Aşağıdaki seçenekler 

geçerlidir: 
 Giden Aramalar: Tüm giden aramaları, Uluslararası aramaları veya Kendi 

ülkeniz hariç uluslararası aramaları kısıtlayabilirsiniz. 

 Gelen aramalar: Tüm gelen aramaları veya Dolaşım sırasında tüm gelen 

aramaları kısıtlayabilirsiniz. 

 Hepsini Etkinleştir: Tüm arama engelleme hizmetlerini şifrenizi girerek 

etkinleştirmenize imkan verir. 

 Hepsini İptal Et: Tüm arama engelleme hizmetlerini şifrenizi girerek iptal 

etmenize imkan verir.  
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 Engelleme Şifresini Değiştirme: Eski arama engelleme şifresini girerek 

yenisiyle değiştirin. 

 

Hat Değiştirme 

Hat 1 ve Hat 2 arasında geçiş yapmak için seçebilirsiniz.  

 

7.6.2 SIM2 Arama ayarları 

SIM1 Arama ayarları ile aynıdır. 

 

7.6.3 IP arama 

SIM1 ve SIM2 için IP aramayı etkinleştirebilir ve IP numarasını 

düzenleyebilirsiniz. 

 

7.6.4 Arama zamanı uyarısı 

Bu özellik size arama süresini hatırlatır. Aşağıdakileri ayarlamak için bu menüye 

girin: 

 Kapalı: Fonksiyonu devre dışı bırak. 

 Birkez: Hangi anda (1 ile 3000 saniye arasında) telefonun size uyarı 

göndermesi gerektiğini girin. 

 Düzenli olarak: Her dakika tekrar eden bir uyarı almak için, hangi saniyede 

(30 ile 60 arası) telefonun sizi uyarması gerektiğini girin. 

 

7.6.5 SMS ile reddet 

Arama reddederken SMS göndermek için bu fonksiyonu etkinleştirin. 

 

7.6.6 Arka plan sesi 

 

7.6.6.1 Arama yaptığınızda seçin. 

Arka plan sesini burada etkinleştirebilirsiniz. 

 

7.6.6.2 Çalma ayarları 

Sesi ve arka plan sesi olarak çalma modunu ayarlamanıza imkan verir. 

 

 

7.6.6.3 Efekt listesi 

Seçmeniz için 20 arka plan ses efekti bulunmaktadır. 
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7.6.7 Arama zamanı gösterimi 

Arama süresini görüntülemek için bu fonksiyonu etkinleştiriniz. 

 

7.6.8 Otomatik hızlı sonlandırma 

Bu fonksiyonu burada etkinleştirin ve hangi anda (1 ile 9999 saniye arasında) 

telefonun aramayı sonlandırması gerektiğini ayarlayın.   

  

7.7 Ağ Ayarları 

 

7.7.1 Ağ seçimi 

Ayarları düzenlemek istediğiniz ağı, SIM 1 veya SIM 2Ö seçin. 

Yeni ağ arayabilir, Ağ seçebilir ve Seçim modunu Manuel ve Otomatik arasında 

değiştirebilirsiniz. 

 

7.7.2 Tercihler 

Doğru ağ operatörünü seçin. Varsayılan olarak görüntülenen, kullandığınız SIM 

kartı sağlayan yerel ağ operatörünüzdür. Aşağıdaki işlemlere erişim için 

seçeneklere tıklayınız:  

 Listeden ekle: tüm PLMN listesini görüntülemek için (operatör kodu).  

 Yeni: ağ ve kullanım önceliği eklemek için.  

 Önceliği değiştir: ağ önceliği kurun.  

 Sil: mevcut olarak kullanılan favori ağı silin.  

 

Not: Bu hizmeti lütfen ağ operatörünüzle kontrol ediniz.  

 

7.8 Güvenlik Ayarları 
Güvenlik ayarları cihazınızı veya SIM kartınızı yasadışı kullanımdan korur. 

 

7.8.1 SIM 1 güvenlik ayarları 

SIM1 kilidi 

SIM1 kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 

 

Şifre değiştir 

SIM1 ve SIM2 PIN kodlarını değiştirebilirsiniz.   

 

Not: şifre 4 basamaktan kısa 8 basamaktan uzun olmamalıdır. Yeni şifreyi 

girdikten sonra onaylamak için OK tuşuna basınız. Onay için yeni şifreden sonra 

# tuşuna da basabilirsiniz. 
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7.8.2 SIM 2 güvenlik ayarı 

SIM 1 ile aynıdır. 

 

7.8.3 Telefon kilidi 

Bu fonksiyonla telefonunuz çalınmaya ve kullanılmaya karşı korunabilir. 

OK tuşuna basın ve telefon kilidini etkinleştirmek/devredışı bırakmak için şifre 

girin. Eğer telefon kilidi etkinse telefonu açarken şifre girmeniz gerekir.  

 

Not: varsayılan şifre 1234'dür. 

 

7.8.4 Otomatik Tuş Takımı kilidi 

5 seçenek mevcuttur: yok, 5 saniye, 30 saniye, 1 dakika veya 5 dakika. 

 

7.8.5 Şifre değiştirme 

Telefon şifresini buradan değiştirebilirsiniz. 

 

7.9 Bağlanabilirlik  
Bu cihaz Bluetooth kulaklıkla kablosuz bağlantıyı destekler.  

Fransa’da 2454-2483.5MHz frekans aralığının kullanımı iç mekan kullanımıyla 

sınırlandırılmıştır. 

Uyarı: 

Bu cihazın Bluetooth protokolü, Bluetooth kulaklıkla kablosuz bağlantıya imkan 

verir. Bluetooth kablosuz ses yayını ile de uyumludur. En iyi ses kalitesi için 

lütfen telefonu ve Bluetooth kulaklığı olabildiğince yakın tutunuz. İki cihazın 

aralarında bir engel olmadan 5 metre içinde bulunması tavsiye edilir.  

 

7.9.1 Bluetooth 

 Güç: Bluetooth'u açmak/kapatmak için.  

 Görünürlük: Açık olduğunda telefonunuz diğer Bluetooth cihazları 

tarafından bulunabilir. 

 Cihazım: Bluetooth cep telefonu, Bluetooth PC gibi diğer Bluetooth 

cihazlarını bu menüden arayabilirsiniz. Telefonunuza bağlanan Bluetooth 

cihazları kaydedilecektir. 

 Ses cihazlarını arama: izin verilebilir bir alan içinde diğer Bluetooth 

eller-serbest cihazları (örneğin, Bluetooth kulaklık) bulabilir ve listede 

gösterilenlerden birine bağlanabilirsiniz.  

 Adım: bu telefonun cihaz adını düzenleyin. 
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 Gelişmiş: aşağıdakilere erişmek için: Ses Yolu, Bellek, Paylaşım izni ve 

Cihaz adresini görüntüle. 

 

Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleme: 

 Bluetooth fonksiyonunun her iki cihazda da etkin olduğundan emin olun. 

 Cihazım menüsüne girin, “Yeni cihaz ara” seçeneğini seçin. Ardından 

Bluetooth cihazları Bulunan cihazlar listesinde belirir. Eşlemek istediğiniz 

cihazı seçin ve eşlemeyi onaylamak için sol orta menü tuşuna basın. 

 Telefon ekranında bir mesaj belirir. Lütfen Evet'i seçin.  

 Telefon ekranında “Eşleme” ve ardından “Bu cihazın otomatik olarak 

bağlanmasına izin ver?” gösterilir. Evet'e basın ve telefon Cihazım 

menüsüne dönecektir.  Seçeneklere basın, ekranda “Bağlanıyor” 

gösterilecektir. Bluetooth simgesi, eşleme bittikten sonra belirecektir.  

 

Not: Eşleme başarısız olursa bir daha deneyin. 

   

Bluetooth ile başka bir Bluetooth cihaza MP3 veya JPG transfer etme: 

 İki cihazı eşlemek için aşağıdaki paragrafta bahsedilen adımları takip 

ediniz. 

 MP3 dosya transferi: Müzik menüsüne git→ Müzik çalma listesi→ 

göndermek istediğiniz şarkıyı seçin→ Seçenekler'e basın→Gönder→ 

OK→ Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer Bluetooth cihazı seç→ 

OK. 

 JPG.dosya transferi: Multimedya menüsüne git→ Resim 

görüntüleyicisi→ göndermek istediğiniz resmi seçin→ Seçenekler'e 

basın→ gönder→ OK→ Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer 

Bluetooth cihazı seç→ OK. 

 

Not: Dosya yöneticisi menüsünden de şarkı veya fotoğraf gönderebilirsiniz: 

Dosya yöneticisi→ Telefon veya Hafıza kartını seç→ Müziğim/Fotoğraflarım→ 

göndermek istediğiniz dosyayı seçin→ Seçenekler'e basın→ Gönder→ OK→ 

Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer Bluetooth cihazı seç→ OK. 

 

 

Bluetooth kulaklıkla müzik dinleme 

 Cihazım menüsünden Bluetooth kulaklıkla eşleme: Bluetooth kulaklık 

önceden Cihazım listesinde bulunuyorsa Seçenekler'e basın ve Bağlan'ı 

seçin;  

 Ana menüye dönün ve Müzik'e girin→ Şimdi çalıyor veya Müzik Çalma 

Listeleri;  

ya da 
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 Arama ses aygıtıyla eşleme→ Eşle→ (“XXX'den eşlemeyi kabul ediyor 

musun?”) Evet→ (“Bağlan ve onaylanmış ses cihazı olarak ayarla?”) 

Evet→ Bağlan  

 Ana menüye geri dönün ve Müzik'e girin→ Şimdi çalıyor veya Müzik 

Çalma Listeleri  

 

Not: Bu yolla da müzik dinleyebilirsiniz: Dosya yöneticisi→ Telefon veya 

Hafıza kartı→ Müziğim→ çalmak istediğiniz müziği seçin. 

 

Özel Bluetooth ses cihazları için 

 Cihazım menüsüyle eşleme 

 Müzik→ Şimdi çalıyor→ Seçenekler→ Ayarlar→ Bluetooth ayarları→ 

BT stereo çıkışı→ Açık 

 

7.10 Fabrika ayarlarına dön  
Yapılandırma sorunuyla karşılaşırsanız ilk ayarlara geri dönebilirsiniz. Lütfen 

önce verinizi yedekleyin. Şifre 1234'dür. 

 

Bu menüde şifreyi giriniz ve telefon fabrika ayarlarına geri dönmek için OK'e 

basınız. 
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8. Dosya yönetimi                                     

Bu alt menü; telefon işletim sistemine, Telefon ve Hafıza kartına (eğer takılıysa) 

giriş erişimine imkan verir. Ekranın üstünde toplam hafıza alanı ve seçili 

kaynaktaki boş alan gösterilir.  

 

Telefon veya Mikro SD kartı (eğer varsa) seçerek seçili ortamda kayıtlı klasörleri 

bulabilirsiniz. Sonra teker teker çalabilirsiniz. Aşağıdaki işlemlere erişim için 

Seçenekler'e basınız: 

 
 Aç: Bu klasöre kayıtlı tüm dosyaları görmek için. 

 Yeni klasör: Klasör oluşturmak için. 

 Yeniden isim ver: Mevcut klasörün adını değiştirmek için. 

 Sil: Mevcut klasörü silmek için basınız. 

 Sırala: Klasörleri ve dosyaları isme, türe, zamana, boyuta ve hiçbirşeye 

(rastgele görüntüle) göre sıralamak için. 

 

 

9. Profiller                                           

Pekçok özel mod mevcuttur. Farklı durumlar için uygun profiller seçebilirsiniz: 

Genel, Toplantı, Dış mekan, İç mekan, Kulaklık, Bluetooth. Kişiselleştirmek için 

Seçenekleri seçiniz: Ton ayarları, Ses düzeyi, Uyarı tipi, Zil tipi, Ekstra ton ve 

Cevaplama modu. 
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10. Düzenleyici                                        

Düzenleyici size Takvim, Dünya saati ve Alarm gibi faydalı araçlar sunar. 

 

10.1 Takvim  
Güncel ay için takvim görüntülenir ve tarih mavi ile işaretlenir. Farklı bir tarihe 

gitmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarına basınız. Takvim buna bağlı olarak 

yenilenir.  

 

10.2 İşletme asistanı 
Kara liste 

 Mod: Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için. 

 Kara liste numaraları: Filtrelemek istediğiniz numaraları bu listeye 

ekleyiniz. 

 

SMS filtresi 

 SMS filtresi: Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için. 

 SMS filtre numarası: İsimsiz göndericileri ve reklamları filtrelemeyi 

seçebilirsiniz. 

 

10.3 Hesap makinesi 

Telefonda hesap makinesi mevcuttur.  

Ekleme, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri gerçekleştirmek için yön tuşlarını 

kullanın. 

 

10.4 Görevler 

Bu fonksiyonu kullanarak görevleri kaydedebilirsiniz. Telefon, 

düzenlemelerinizi buna bağlı olarak hatırlatacaktır. 

 

10.5 Ekitap okuyucu 

Bu telefonda ekitap okumak için Ekitapları PC üzerinden .txt formatında Ekitap 

klasörüne kaydediniz.   

Elektrik kitap arayüzüne erişimi onaylamak için sol orta menü tuşuna basınız, 

şunları seçebilirsiniz: Ekitap aç, Kitaplığı temizle, Global ayarlar, Kitap bilgisi, 

Sil, Tüm dosyaları sil, Sırala, Global ayarları uygula ve Yardım.  

Ekitap okurken hareket etmek için Yukarı/Aşağı tuşlarına basınız. Aşağıdakilere 

erişim için sol orta menü tuşuna basınız: Bul, Atla, Yer imine git, Yer imi ekle, 
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Yer imini sil, Kitap bilgisi, Ayarlar, Global ayarları uygula, Yardım ve Kapat.  

 

10.6 Alarm 
Beş alarm türü ve telefon kapalıyken alarm desteklenir. Alarm listesinden 

aşağıdaki seçeneklerden birini seçin, Aç/Kapat, 00:00 (Zaman), Tekrarla, Ertele 

ve Uyarı Tipi. Mevcut tekrarlama modları şunlardır: Birkez, Hergün ve Özel 

(çalışma günleri, varsayılan Pazartesi'nden Cuma'ya olarak tanımlanmıştır. Bu 

mod kişiselleştirilebilir.) 

 

Not: Telefon kapalı olduğunda bile alarm etkinliği devam eder. 

 

10.7 Kronometre 
İstediğiniz kronometre türünü seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarına basınız.  

Normal kronometre: bölünmüş zamanlama, tur saati zamanlama ve kayıt tutma.  

Nway kronometre: Zamanlamayı başlatmak için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ yön 

tuşlarını kullanınız. Durdurmak veya devam etmek için sol orta menü tuşuna 

basınız; yeniden sıfırdan başlamak için Sıfırla'ya basınız.  
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11. WAP Internet Erişimi                                

Bu cihaz WAP-internet hizmetleri ile uyumludur. Internet tarayıcısını başlatınız 

ve ziyaret etmek istediğiniz sitenin web adresini (“URL”) giriniz.  

Lütfen dikkate alınız: 

 WAP, kolaylaştırılmış bir internet protokolüdür. Tüm internet web siteleri 

ile uyumlu değildir. Video ve flash animasyonlar görüntülenmez. 

 Bu hizmetten yararlanmak için telefon operatörünüzden Veri abone 

paketine ihtiyaç duyabilirsiniz. 

 İnternette gezinmek önemli veri ücretlerine sebep olabilir. Lütfen önce 

operatörünüzden bilgi alınız. 

 

Internet ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. Internete bağlanmayı 

denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu telefona operatör ayarlarını manuel 

olarak girmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek 

veya internete bağlanmak isterseniz, yeni operatörün MMS ve WAP ayarlarını 

görmeniz gerekebilir. Arama fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları 

protokollerinin uluslararası olarak tanındığını ve giriş yapılması gerekmediğini 

dikkate alınız. 

 

WAP hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun 21. sayfasındaki 

bölüm 2.10.2'e bakınız. 
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USB ile PC'ye bağlanma                                 

Bu cep telefonu USB ile PC2ye bağlantıyı destekler. Telefonunuzu PC'ye 

bağlamak için USB kablo (bu pakette bulunur) kullanınız.  

  

                   
 

Kapalı ya da açık olsa da, telefon PC'ye bağlanabilir: 

Kapalı mod 

Telefon kapalı olduğunda bile USB kablo kullanarak telefonu PC'ye doğrudan 

bağlayabilirsiniz. Ekranda görüntülenir: 

           
PC'de mobil disk simgesi görebilirsiniz.  

 

Açık mod 

Telefon açık olduğunda, USB kablo ile PC'ye bağlandıktan sonra istenilen 

fonksiyonu seçmeniz istenir. Sadece telefonu şarj etmek istiyorsanız Geri 

seçeneğini seçiniz. PC bağlantısı istiyorsanız, Yığın bellek seçeneğini seçiniz. 
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Girdi Yöntemi                                          

Bu telefon aşağıdaki girdi yöntemlerini destekler: İngilizce (ABC ve abc), sayılar 

ve semboller. 

 

 Metin girerken girdi yöntemini değiştirmek için # tuşuna basınız. 

 Girdi yöntemini seçmek için Seçenekler'e de basabilirsiniz. 

 Girdi yöntemi “123”ken, sayıları doğrudan sayı tuşları ile girebilirsiniz. 

 Metin girerken istenilen sembolü seçmek için * tuşuna basınız. 

 Yön tuşlarını (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ ) kullanarak imleci önceden girilmiş 

metin üzerinde hareket ettirebilirsiniz.  

 

IMEI kodunu görüntüle                                

Boş ekranda, *#06# tuşlarına basarak IMEI kodunu görüntüleyin. 
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Sorun giderme                                        

Satış sonrası hizmet sağlayıcınızla irtibata geçmeden önce lütfen aşağıdaki 

basit kontrolleri yapınız: 

Sorunlar Nedenler ve Çözümler 

Açılmıyor - Çağrı sonlandırma tuşuna uzun basınız. 

- Batarya doğru takılmamış olabilir. Bataryayı 

çıkartınız ve birkaç saniye sonra yeniden 

takınız. 

- Bataryanın boş olup olmadığını kontrol edin. 

Ağa 

bağlanamıyor 

- Sinyal çok zayıf, daha güçlü sinyal olan başka 

bir yerde tekrar deneyiniz.  

- Cep telefonu ağ kapsama alanı dışında olabilir. 

- SIM kart geçersiz. Ağ sağlayıcınızla irtibat 

kurunuz. 

Başlarken 

telefon 

ekranında mesaj 

görüntüleniyor 

- SIM kartın doğru takılıp takılmadığını kontrol 

edin.  

- Otomatik kilit fonksiyonu etkinleştirilirse, 

kullanmadan önce cep telefonu şifresini 

girmeniz gerekir. 

- Gerekirse PIN kodu giriniz. 

- PUK kodu girin: Ardarda üç kez yanlış PIN 

kodu girerseniz telefonunuz kilitlenir. Cihazın 

kilidini açmak için ağ operatörünüz tarafından 

sağlanan PUK kodunu girmeniz gerekecektir.  

Düşük çağrı 

kalitesi 

- Sesi arttırmayı deneyiniz. 

- Yüksek binalara yakın olduğunuzda veya 

bodrum katta, genellikle sinyal alımı daha az 

etkindir.   

- Arama hatasına, yoğun saatlerdeki ağ 

yoğunluğu sebep olabilir. 
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Kısaltılmış 

bekleme 

zamanı  

 

- Zayıf sinyal alınan alanlarda kullanıldığında, 

baz istasyonu aramak için sürekli olarak sinyal 

gönderdiğinden, telefon genellikle daha fazla 

batarya harcar. 

- Telefonu daha güçlü sinyal olan alanlarda 

kullanın veya uzun süre kullanılmadığında 

kapatın.  

- Bataryayı değiştirin. 

SIM kart hatası 

- SIM kartın temas noktası temiz olmayabilir. 

Temiz bir bezle silin. 

- SIM kart doğru takılmamış.  

- SIM kart hasar görmüş. Ağ hizmet 

sağlayıcınızla irtibat kurun. 

Arama 

yapılamıyor 

- Telefon numarasını çevirdikten sonra Konuşma 

Tuşuna basınız.  

- İlave ücretlere bağlı olarak aramanın 

engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.    

- SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın.  

- Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup 

olmadığını kontrol edin.  

- Sabit arama fonksiyonunun etkin olup 

olmadığını kontrol edin. 

Telefonunuza 

ulaşılamıyor 

- Cep telefonunun açık ve ağa bağlı olduğundan 

emin olun.  

- İlave ücretlere bağlı olarak aramanın 

engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.  

- SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın.  

- Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup 

olmadığını kontrol edin.  

- Sabit arama fonksiyonunun etkin olup 

olmadığını kontrol edin. 
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Müzik çalar ile 

müzik 

dinlenemiyor 

- Müzik dosyanızın Müziğim klasöründe olup 

olmadığını kontrol edin. 

- Müzik dosyaları MP3 (.mp3) formatında 

olmalıdır. 

Fotoğrafa 

bakılamıyor  

- Fotoğraflar 1600 X 1200 veya daha az 

çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.    

Video 

oynatılamıyor 

- Bu telefon video dosyaları ile uyumlu değildir. 

Video oynatmak için lütfen başka bir cihaz 

kullanınız. 

Bluetooth ile 

müzik 

dinlenemiyor 

- Bluetooth kulaklığının telefona bağlı olduğunu 

doğrulayınız. 

- Doğru müzik çalma adımlarını takip ediniz. 

MMS 

gönderilemiyor 

veya internet 

erişimi yok 

- Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya 

operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS 

göndermek veya internete bağlanmak için 

operatör adını ayarlamanız gerekmektedir. 

Talimatlar için lütfen 21. sayfa bölüm 2.10.2'e 

bakınız. 

 

 


