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1.  Güvenlik Bilgisi 

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu 
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kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha 
sonraki kullanımlarınıza referans olması için 

klavuzu güvenli bir yere saklayınız. 
 Sürüş halinde iken cep telefonlarının 

kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklere 

riayet etmelisiniz. Tüm dikkatinizi yola ve 
aracınıza vermelisiniz; eğer bir görüşme 
yapmanız gerekiyorsa kulaklık kullanmalısınız 

ya da yolun kenarında aracınızı durdurup 
telefon konuşmanızı yapmalısınız. 

 Cep telefonları zararlı parazitlere yol 

açabileceğinden uçağa binmeden önce cep 
telefonunuzu kapatmalısınız. 

 Cep telefonları kalp pilleri, işitme cihazları ve 

bazı tıbbi cihazlar için zararlı parazitler 
üretebilirler. Cep telefonlarını asla kalp 
pillerinin yakınına koymayın veya göğüs 

üstündeki ceplerde taşımamaya özen 
gösterin. 

 Orjinal olmayan aksesuar ve parça 

kullanılması cep telefonunuzun garanti 
kapsamından çıkmasına sebep olacaktır. 

 Telefonunuzu kendiniz sökmeye çalışmayınız. 

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda 
tedarikçi firma ile temasa geçin ve 
telefonunuzu yetkili servis haricinde bir yere 
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teslim etmeyiniz. 
 Ürünün pili olmadan şarj etmek için prize 

bağlamayın. Ürünün pilini çıkartmadan önce 
telefonunuzu kapatmayı unutmayın, aksi 
takdirde cihazın hafızası zarar görebilir. 

 Cep telefonunuzu şarj ettiğiniz yerlerin 
havaladırmasına dikkat edin. Şarj esnasında 
oluşabilecek aşırı ısınma cihazınıza zarar 

verebilir. Ayrıca cihazı yanıcı maddelerden 
uzak tutunuz. 

 Cep telefonunuzu kredi kartı, CD gibi 

manyetik cisimlerden uzak tutunuz. 
 Cep telefonunuzu ıslak nemli ortamlardan 

uzak tutunuz. Herhangi bir şekilde cihazınız 

suyla temas ederse, cep telefonunuzun pilini 
yerinden çıkartıp tedarikçi firma veya yetkili 
teknik servis ile temas kurunuz. 

 Cep telefonunuzu 0℃ altında, 40℃ 
üzerindeki sıcaklıklarda, aşırı nemli 
ortamlarda ve 2000m’den daha yüksek 

ortamlarda, güneş ışığına doğrudan mağruz 
kaldığı ortamlarda konumlandırmayınız. 

 Cep telefonunuzu temizlek için herhangi bir 

sıvı veya ıslak bir bez kullanmayınız. Ürünü 
temizlemek için güçlü kimyasal temizleyicer 
kullanmayınız. 
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 Cep telefonunuzun ses kayıt, fotoğraf çekme 
ve video kayıt özelliğini kanun ve yasaların 

izin verdiği alanlarda ve şekillerde 
kullandığınızdan emin olunuz. 

 Cep telefonunuzu çocukların ulaşamayacağı 

yerlerde tutun. Cep telefonunuzu sallamayın 
veya sert fiziksel darbelerden uzak tutmaya 
çalışın çünkü bu gibi darbeler cep 

telefonunuzun içindeki devrelere hasar 
verebilir. 

 Cep telefonunuzun pilini normal günlük 

atıklar ile aynı cöpe atmayınız, ömrü tükenen 
pili çevre sağlığını korumak için geri dönüşüm 
atık toplama kutularına atınız. 

İpucu: Bu kullanım klavuzunun orjinali İngilizce 
olarak hazırlanmıştır ve orjinalinden farklılıklar 
gösterebilir. 

Uyarı: Cep telefonunuzun klavuzunda belirtilen 
uyarıları uyulmaması halinde veya yanlış kullanım 
sonucunda oluşacak sorunlardan firmamız 

sorumlu değildir. Ürün özellikleri ve tasarımı ön 
uyarı yapılmadan değiştirilebilir. 

 

2.  Görünüm 

Cep telefonunuz dokunmatik ekran fonksiyonuna 
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sahiptir. Parmağınızın ekran üzerindeki 
hareketlerini algılayarak arzu ettiğiniz ilgili 
uygulamayı ve kullanımı seçebilirsiniz. 
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2 
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3 
 

5 



www.goldmaster.com.tr                                10 

 

7 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Alıcı  5 Kapatma Tuşu 

2. LCD  6 Kamera 

3. Onay Tuşu  7 Hoparlör 

4. Arama Tuşu  8 Şarj girişi (alt) 

9 

7 6 

8 
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3.  Kullanmadan Önce 

SIM Kartın Takılması 

Goldmaster M9 cep telefonunuzla iki farklı 
SIM kart kullanabilirsiniz, bu iki farklı numaraya 

ait SIM kartlarınız farklı GSM operatörüne ait 
olabilir. 

Bu iki SIM kart ile telefonunuza ait bütün 

özellikleri kullanabilirsiniz. SIM kartlarınız, PIN 
kodu, telefon rehberi, kısa mesajlar ve diğer 
ekstra servis hizmetleri gibi kişisel bilgilerinizi 

kaydeder ve diğer hat sahipleri ile iletişim 
kurmanızı sağlar. 
Uyarı:  SIM kartınızı kırmayın veya üstünü 

kazımayınız. SIM kartınızı nem, static elektrik veya 
toza mağruz bırakmayınız. Kaybolması halinde 
GSM sağlayıcınızla irtibata geçiniz. 

SIM kartınızı takmadan önce lütfen cep 
telefonunuzu kapatınız. SIM kartınız cep 
telefonunuzun arka bölümüne takılacaktır. 

Lütfen SIM kartlarınızı aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibi takınız. Birinci SIM kartınızı SIM1 
yuvasına, ikinci SIM kartınızı SIM2 yuvasına 

şekilde gösterildiği gibi takınız. 
 

Not: Eğer sadece SIM1 yuvasına SIM kartınız takılı 
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ise takılı olan SIM kartınız çalışacaktır. Eğer 
sadece SIM2 yuvasına takılı SIM kartınız varsa 

yine takılı olan SIM kartınız çalışacaktır. Eğer 2 
yuvada birden SIM kartlarınız takılı ise kullanmak 
istediğiniz hattınızı SIM1, SIM2 veya her ikisi de 

aktif olarak ayarlar menüsünden istediğiniz gibi 
seçebilirsiniz. 
 

Not: SIM kartlar çok küçük nesneler 
olduklarından çocukların SIM kartları yutma 
riskini ortadan kaldırmak için SIM kartlarınızı 

çocuklardan uzak tutunuz. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SIM 1 

SIM 2 



www.goldmaster.com.tr                                13 

 

 

Hafıza Kartının Takılması 

Cep telefonunuzun bazı özelliklerinin tam 
olarak çalışabilmesi için harici bir hafıza kartı 

gerekmektedir (T-Flash kart veya Mini SD kart). 
T-Flash Kartının Takılması: Cep telefonunuzun 
arka kapağını açın ve pilini çıkartın. Hafıza kartı 

kapağını açıp, kartı altın renkli kısmı kart 
yuvasının metal yüzeyine gelecek şekilde 
yuvasına takınız. Kart yuvasına oturunca kilidi 

kapatıp pili taktıktan sonra telefonunuzu tekrar 
açınız. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Not: Hafıza kartları çok küçük nesneler oldukları 
için çocukların hafıza kartlarını yutma riskini 

ortadan kaldırmak için hafıza kartlarını 
çocuklardan uzak tutunuz. 

Hafıza kartı  
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Pilin Takılması 

Cep telefonunuz orjinal pil ve aksesuarları 
ile uyumludur. Pilinizin ömrü bittiğinde, 

kullanılmayan pili geri dönüşüm atık toplama 
kutularına atılması önerilmektedir. 

 

Pilin altın renkli iletkenleri pil yuvasındaki 
tırnaklara değecek şekilde takılmalıdır. Pilinizi 
takmak için aşağıdaki resimli anlatımı takip ediniz. 

Not:Pilinizin zarar görmemesi için resimdeki ok 
yönüne dikkat ediniz. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pil 
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Pilin Şarj Edilmesi 

Cep telefonunuz ile size verilen pil yeni 
olduğu için ilk şarj talimatlarına uymanız pilinizin 

ömrünü uzatır. Pilinizin zamanında şarj olması çok 
önemlidir. Telefon pilinizin şarjı olmadan uzun 
sure durması pile zarar verir. Bu yüzden şarjınız 

bitmiş ise zamanında şarja takın. Tamamen şarj 
olan cihazı AC güç kaynağından çıkarın. 

Cep telefonunuzun pilini şarj etmek için 

resimde görülen telefonunuzun alt kısmındaki 
şarj girişini kullanın. 

 

 
 

 

 
Şarj esnasında pil durumu göstergesi 

ekranda sağdan sola doğru yanıp sönecektir. 

Piliniz tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı hep 
yanacaktır. Şarj sırasında telefonunuzun hafifçe 
ısınması olağan bir durumdur. 

Önemli: Cep telefonunuzu şarj etmek için seyehat 
şarj kiti veya farklı bir şarj cihazı kullanacaksanız, 
kullanacağınız aksesuarın orjinal ve sizin cep 

telefonunuz ile uyumlu olduğundan kesinlikle 
emin olmalısınız. Orjinal olmayan aksesuarlar 

Şarj Girişi / Kulaklık 
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kullanmanız cep telefonunuza zarar verebilir ve 
tehlike oluşturabilir. Cep telefonunuzu her zaman 

kapalı ve nemsiz kuru ortamlarda şarj ediniz. 

Pilin kullanımı ile ilgili notlar 

Pilinizin performansını birçok etken 
etkiliyebilir. Bu etkenler radyo şebeke ayarları, 

sinyal gücü, bulunan ortamın sıcaklığı, seçilen 
veya kullanılan telefon fonksiyonları gibi etkenler 
olabileceği gibi, kullanılan aksesuarlar, telefonun 

seçili profilinde kullanılan zil sesi ve renk tonu, 
hafıza kartında kayıtlı olan uygulama ve dosyalar 
ve diğer başka uygulamalar da pilinizin ömrünü 

etkiler. 
Pilinizin performansını en yükseğe çıkarmak 

için lütfen aşağıda yazılı olan kuralları takip ediniz: 

 Piliniz yeni ise veya çok uzun bir süredir şarj 
olmamış ise pilinizi uzun süre şarj ediniz. 
Standart voltaj 3.6V-4.2V arasındadır. 

 Şarj esnasında pilinizi oda sıcaklığında 
tutunuz. 

 Zaman içerisinde pilinizin ömrü tükeneceği 

için şarj dolum süresi artabilir. Bu normal bir 
olaydır fakat eğer şarj dolum süreniz artıyor 
fakat konuşma süreniz azalıyor ise pilinizi 

orjinal üretici tarafından üretilmiş yeni bir pil 
ile değiştirmeniz gerekmektedir. Pilinizin 
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kalitesi telefonunuzu kötü olarak etkileyebilir 
ve tehlikeye yol açabilir. 

 Eğer telefonunuzu düşük pil seviyesinde aşırı 
kullandıysanız, şarj etmeye başladığınızda 
şarj göstergesinin ışığı normalden biraz geç 

yanabilir. 
Not: Pilinizi imhası için geri dönüşüm kutularını 
kullanmanızı öneririz. Pilinizi normal günlük 

atıklarınızla aynı çöpe atmayınız. 
Uyarı: Pilinizi ateşe atmayınız. Kırılmış piller ateş 
ile temas halinde patlayabilirler. 

 

Uyarı 

Uygun olmayan şekilde telefonunuzu 
şarj etmeye çalışmayın. Herzaman gerekli 
prosedür ve kuralları uygulayın. Pilinizin 

imha edilmesi için yerel kurallar 
içersindeki yöntemlere (geri döüşüm) 
başvurunuz. 

 

PIN kodu 

PIN1 Kodu: SIM kartınızın başka bir kişi 
tarafından izinsiz olarak kullanılmasını 

engellemek için kullanılan kişisel şifrenizdir. Eğer 
cep telefonunuzun PIN1 kod koruması aktif 
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edilmişse telefonunuzu açtığınızda “PIN giriniz” 
yazısı ekranınızda görünecektir. PIN1 kodunuzu 

girerken telefonunuzun ekranında kodunuzu 
girdiğiniz alanda “****” karakterini göreceksiniz. 
Bu işlem güvenliğiniz için gerekli olan bir kodlama 

biçimidir. 
 
PIN2 Kodu: PIN2 kodu ücretli arama gibi 

telefonunuzun bazı özel fonksiyonlarını kullanmak 
için kullandığınız özel güvenlik şifresidir. 
 

PUK Kodu ve PUK2 Kodu(8-karakter) 
Kilitlenmiş PIN kodunu açabilmek için PUK 

koduna ihtiyacınız vardır. PUK1 Kodu Kilitlenmiş 

olan PIN1 kodunuzu açmaya, PUK2 Kodu 
Kilitlenmiş olan PIN2 kodunuzu açmaya yarar. 
Eğer servis sağlayacınız tarafından SIM kartları ile 

beraber PUK kodu verilmemiş ise PUK kodunuzu 
servis sağlayacınızdan temin edebilirsiniz. 
Uyarı: Eğer PIN kodunuzu ardı ardına 3 kere yanlış 

olarak girecek olursanız SIM kartınız otomatik 
olarak kilitlenecektir. Böyle bir durumla 
karşılaştığınız zaman hemen servis sağlayacınız ile 

temasa geçiniz. Kilitlenmiş kartı açmak için 
yapacağınız işlemler SIM kartınızı iptal edebilir. 
Yardım almak için servis sağlayıcınızla görüşünüz. 
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4. Menü Fonksiyonları 

Rehber 

Cep telefonunuzun telefon rehberi kartvizit 

şeklindedir. Her kontak ile ilgili bilgiler telefon 
rehberiniz üzerine kaydedilebilir. Kişi ile ilgili 3 
farklı telefon yazabilirsiniz ev, iş ve cep telefon 

numarası şeklinde, ayrıca Şirket Adı, E-mail, Faks 
Numarası, Doğum Günü gibi çeşitli bilgileri 
kaydedebilirsiniz, ayrıca Aile, Arkadaşlar, VIP, İş ve 

Diğerleri gibi Arama Grupları ayarlayabilirsiniz.  
SIM1 ve SIM2 hafızası üzerine her kontağınıza ait 
yalnızca telefon numarası ve isim bilgisini 

kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası 1000 kayıt 
desteklemektedir. 

Görünüm 

Telefon rehberiniz üzerinde kayıtlı olan 

kişilerin bilgilerini gösterir. 

Mesaj Gönder 

Telefon rehberinizde kayıtlı olan bir kişiye 
SMS göndermenizi sağlar. 

Ara 

Bu özellik ile telefon rehberiniz üzerinden 
seçtiğiniz kişiyi arayabilirsiniz. 
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Arama seçenekleri menüsünden arama kaydını 
görebilir ve aşağıdaki uygulamaları yapabilirsiniz. 

Düzenle 

İsim ve telefon numarasını düzenlemenizi sağlar. 

Sil 

Silme işleminin toplam 4 şekli vardır: SIM1’den, 
SIM2’den, telefon hafızasından ve tek tek seçerek 

silebilirsiniz. 

Kopyala 

Telefon rehberinizin tamamını SIM1’den telefon 
hafızasına, telefon hafızasından SIM1’e , SIM2’den 

telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM2’ye, 
SIM’den SIM2’ye kopyalamanızı sağlar. 

Taşı 

Telefon rehberinizin tamamını SIM1’den telefon 

hafızasına, telefon hafızasından SIM1’e , SIM2’den 
telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM2’ye 
veya SIM’den SIM2’ye taşımanızı sağlar. 

Kişi Gönder 

Telefon rehberi üzerinde kayıtlı olan bilgileri SMS, 
MMS, e-posta veya Bluetooth aracılığı ile 
göndermenizi sağlar. 
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Kara Listeye Ekle 

Telefon rehberinizdeki size ulaşmasını 
istemediğiniz kayıtlı numaraları engellemenizi 

sağlar. 
Not: Kara listeye eklenmiş olan bir numaradan 
arandığınızda karşı taraf meşgul sesi duyar. Sizin 

telefonunuz çalmaz ve telefonunuzdan bu 
numaradan arama geldiğine dair herhangi bir 
uyarı almazsınız. 

Arama Grupları 

Telefon hafızası üzerinde kayıtlı olan telefon 
rehberindeki kayıtları 5 farklı gruba ayırabilir, 
farklı arama tonları veya grup resmi gibi özellikler 

ekleyebilirsiniz. 

Telefon Rehberi Ayarları 

 Tercih Edilen Hazıfa: SIM1, SIM2 veya telefon 
hafızasında kayıtlı olan kişileri rehberde 

görüntülemek için hafıza seçebilirsiniz. 
Örneğin sadece SIM1 deki telefon rehberini 
görüntülemek isterseniz bu menüden SIM1 

seçip onaylamanız yeterli olur. Dilerseniz 
Tümü seçeneği ile SIM1, SIM2 ve telefondaki 
tüm kayıtları görebilirsiniz. 

 Hızlı ara: Bu menüden sık aradığınız kişiyi 
rehberden seçerek 2’den 9’a kadar olan 
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numara tuşlarına kaydedebilirsiniz. Daha 
sonra arama yapmak için numara girmek 

veya rehberden isim bularak aramak yerine, 
kişiyi kaydettiğiniz numaraya arama 
ekranında basıp bir sure basılı tuttuğunuzda 

otomatik olarak o kişi aranır. 
 Kartvizitim: Bu menüde vcard - kartvizitinizi 

düzenleyebilir ve istediğiniz kişilere 

yollayabilirsiniz. 
 Vcard versiyonu: vcard 2.1 ve vcard 3.0 içerir. 
 Ekstra numaralar: Bu menüde kendi 

numaranızı, servis ve acil numaraları 
kaydedebilirsiniz. 

 Hafıza Durumu: SIM1, SIM2 ve telefon 

hafızasınızın kapasitesini ve doluluk oranını 
gösterir. Gösterim şekli “Kullanılan/Toplam” 
şeklindedir. 

 Kişileri kopyala: SIM1/SIM2 veya telefon 
kayıtlarını kopyalar. 

 Kişileri taşı: SIM1/SIM2 veya telefon 

kayıtlarını taşır. 
 Tüm kişileri sil: SIM1, SIM2 veya teledondan 

tüm kayıtları siler. 
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Mesajlar 
SMS bağlı olduğunuz servis sağlayıcısı 

tarafından sizin kısa mesajları almanızı ve 
göndermenizi sağlayan bir uygulamadır. 

Her iki SIM kartınızla da kısa mesaj 
gönderebilir ve alabilirsiniz. Gönderdiğiniz kısa 
mesaj önce servis sağlayıcısına, oradan da GSM 
kullanıcısına gönderilir. Gönderdiğiniz GSM 
kullanıcısının telefonu kapalı ise veya herhangi bir 
sebepten sizin gönderdiğiniz kısa mesajı 
alamadıysa, bu mesaj geçici süreliğine kayıtlı 
tutulur. Bu süre servis sağlayıcınızın ağ ayarları ile 
ya da sizin yolladığınız kısa mesajın boyutuyla ilgili 
olarak değişiklik gösterebilir. 

Cep telefonunuz birkaç kısa mesaj boyutunu 
kapsayabilen mesajları alabilir ve yollayabilir, 
fakat bu sağlayıcınızın ücretlendirmesini 
etkileyecektir. Gerekli bilgileri servis 
sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. 

SMS kapasiteniz dolu ise ekranda yanıp 
sönen SMS ikonunu göreceksiniz. SMS hafızasının 
dolu olması yeni kısa mesaj almanızı engelleyebilir. 
Yeni mesajları almak için kayıtlı olan SMS’lerinizi 
silmeniz gerekir. 

 
Not: Mesaj yolladığınızda ekranda “Mesaj 
Gönderildi” yazısını göreceksiniz. Fakat bu karşı 
tarafın mesajı aldığı anlamına gelmez. Herhangi 
bir aksaklık nedeni ile SMS gönderdiğiniz kullanıcı 
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kısa mesajı alamayabilir. İletim raporu için ayarlar 
menüsünden İletim Raporunu aktif hale getirin ve 
servis sağlayıcınızın iletim raporu gönderimini 
desteklediğinden emin olun. 

Mesaj Yaz 

Mesaj yazmanızı sağlayan menüdür. 
SMS yazarken giriş metodunu ayarlamak için 

“abc” simgesine basınız. Sembol girişi için sanal 
klavyenin alt orta kısmındaki ok simgeli tuşa 
basınız. Girilen karakteri silmek için sağ alt 
köşedeki “Sil” tuşuna bir kez basın, sil tuşunu 
basılı tutarsanız tüm mesaj silinir. Sanal klavyeyi 
kapatıp mesajı önizlemek için sanal kalvyenin sol 
alt köşesindeki telefon simgesine basınız, 
yazdığınız mesaj içerisinde yukarı aşağı sağa ve 
sola gidip düzeltme yapmak için sanal klavyenin 
sağ alt köşesindeki yön sembolüne basınız. 

Limit karakter sayısını geçmiş iseniz kısa 
mesajınız parçalara bölünerek yollanacak ve 
yollanan kısa mesaj sayısına gore 
ücretlendirilecektir. Ayrıca telefonunuzdan SMS 
ile mesaj yazma ekranında seçenekler 
menüsünden seçerek rehber kişi bilgileri, resim, 
melodi, v.b bilgi ve dosyalar gönderebilirsiniz. 

Kısa mesaj göndermek için telefon numarası 
girebilirsiniz ya da telefon rehberinden kayıtlı bir 
numarayı seçebilirsiniz. Çift SIM kart desteği 
bulunan telefonunuzdan SMS yollarken hangi SIM 
karttan (SIM1 veya SIM2) kısa mesaj 
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yollayacağınızı seçmeniz gerekir. 

Gelen Kutusu 

Gelen kutunuzda bütün SMS/MMS’leri 
görebilirsiniz. 
 Cevapla: Gelen SMS/MMS leri cevaplamanızı 

sağlar. 

 Sil: Seçtiğiniz SMS/MMS mesajını silmenizi 
sağlar. 

 Aktar: SMS/MMS’leri direk olarak diğer 

numaralara aktarmanızı sağlar. 
 Telefona Kopyala: SIM karttaki gelen 

mesajları telefonunuza kopyalamanızı sağlar. 

 Telefona Taşı: SIM karttaki gelen mesajları 
telefonunuza taşımanızı sağlar. 

 Tümünü Sil: Klasördeki tüm SMS/MMS’leri 

silmenizi sağlar. 
 Tümünü Kopyala: SIM kartınızdaki gelen 

mesajları telefon hafızasına veya telefonda 

kayıtlı olan gelen mesajları SIM kartınıza 
kopyalamanızı sağlar. 

 Tümünü Taşı: SIM kartınızdaki gelen mesajları 

telefon hafızasına veya telefonda kayıtlı olan 
gelen mesajları SIM kartınıza taşımanızı 
sağlar. 

 Numarayı Kullan: SMS’in gelmiş olduğu 
numarayı kullanmanızı sağlar. 
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Taslaklar 

Düzenleyip gönderemediğiniz mesajlar buraya 
kaydedilir. Bu taslakları daha sonra düzenleyebilir, 

silebilir veya gönderebilirsiniz. 

Giden Kutusu 

Gönderilemeyen MMS/SMS’ler otomatik 
olarak gönderilenler kutusuna kaydedilir. 
Düzenleyip göndermediğiniz SMS/MMS’leri de 
giden kutusuna kaydedebilirsiniz. Bu işlemi her iki 
SIM kart için ve e-postalarınız için yapabilirsiniz, 
ayrıca giden kutusu içerisinde silme, düzenleme, 
kopyalama gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. 

Gönderilenler Kutusu 

SMS/MMS yollarken “Gönder ve Kaydet” 
seçeneğini seçebilirsiniz ve gönderdiğiniz 

SMS/MMS’ler gönderilenler kutusuna kaydedilir. 

Mesajları Sil 

Seçmiş olduğunuz klasördeki tüm mesajları toplu 
olarak silmenizi sağlar. 

E-Posta 

E-Posta gönderibilmeniz ve alabilmeniz ilk 
önce kendi kişisel bir e-posta hesabı oluşturmalı 
ve onu aktif hale getirmelisiniz. 

Kullanmadan önce e-posta adresinizi ve 
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şifrenizi “E-posta Hesapları” menüsüne girmeniz 
ve eposta hesabınıza ait gerekli ayarları yapmanız 

gerekmektedir. Bu menü sayesinde e-postalarınızı 
gönderebilir ve alabilirsiniz. 
 Gönder ve Al: Özelleştirilmiş posta kutusu 

üzerinden e-posta gönderip almanızı 
sağlar. 

 E-Posta Yaz: E-postalarınızı düzenler. 

 Gelen Kutusu: Size gönderilen e-postalarını 
görmenizi sağlar. 

 Giden Kutusu: Gönderemediğiniz 

e-postaları görmenizi sağlar. 
 Gönderilmiş Öğeler: Gönderdiğiniz 

e-postaları görmenizi sağlar. 

 Taslaklar: Oluşturduğunuz taslakların 
kaydedildiği klasördür. 

 Posta kutusunu Temizle: Seçmiş olduğunuz 

klasör içindeki e-postaları toplu olarak 
silmenizi sağlar. 

 Seçili E-postaları Sil: E-postalarınızı seçerek 

ve çoklu olarak silmenizi sağlar. 
 E-posta Hesapları: Yeni bir e-posta hesabı 

kurmanızı sağlar. 

 Şablonlar: Önceden hazırlanmış sık 
kullanılan cümleleri şablonlar menüsünden 
seçerek hızlıca cevap vermenizi sağlar. 
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Bilgi Mesajı 

Hava durumu, trafik bilgisi gibi bilgilerin cep 
telefonunuza kısa mesaj olarak gönderen sistemin 

adıdır. Bu sistem servis sağlayıcınız tarafından 
kullanılır ve her iki SIM kartınız ile bu fonksiyonu 
kullanmanız mümkündür. 

 Alınma Modu: Fonksiyonu Açıp/Kapatmanızı 
sağlar. 

 Mesajı Oku: Bu fonksiyonu kullanmadan 

gelen bilgi mesajlarını okuyamazsınız. 
 Dİl: Gelen bilgi mesajlarının dilini seçer. 
 Kanal Ayarları: Kanal numarası seçmenizi, 

düzenlemenizi, eklemenizi ve silmenizi sağlar. 

Şablonlar 

Sık kullandığınız cümleleri burden mesaj 
yazma arayüzüne iletebilir, dilerseniz kendiniz sık 
kullandığınız bir mesajı bu klasöre ekleyebilir ve 
bu menüden çok pratik ve hızlıcamesajı seçip 
gönderebilirsiniz. 

Mesaj Ayarları 

Kısa Mesaj 

SIM1 veya SIM2 SMS parametrelerini 
ayarlayabileceğiniz menüdür. 
 Profil Ayarları: SMS gönderebilmek için SMS 

servis merkezini girmelisiniz. 
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Not: SMS servis merkezi servis sağlayıcınız 
tarafından temin edilecektir. 

 Sesli Mesaj Servisi: İlgili özelliklerini ayarlar. 
 Genel Ayarlar 

o İletim Raporu: Gönderdiğiniz kısa 
mesajın alıcıya ulaştığını gösteren bilgi 
mesajıdır. 

o İletim Yolu: Ağ terminaline iletim yolu 
sorgusu gönderebilirsiniz. Servis 
sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi 

gerekir. 
 Hafıza Durumu: Telefon ve SIM kartta kayıtlı 

mesaj kapasitesini görmenizi sağlar. 

 Tercih Edilen Hafıza: SMS’lerin depolanacağı 
yeri seçmenizi sağlar. (SIM veya telefon) 
 

Multimedya Mesajları 
 Profiller: MMS gönderip almak için öncelikle 

profil ayarlarından operatörünüze ait olan 

profili seçmelisiniz. 
 Genel Ayarlar: Mesaj gönderme/alma, hafıza 

durumu ayarlarıdır. 

Kamera 

Cep telefonunuzun 2.0 MP donanıma sahip 
olan ve yazılımla 3.2 MP’e yükseltilmiş dahili 

kamerası ile fotoğraf çekebilirsiniz. Lens 
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cihazınızın arka kısmında bulunmaktadır ve çekim 
sırasında görüntü ekranda görünecektir. Çekilen 

bütün resimler JPG formatında kaydedilecektir. 
Çekip kaydettiğiniz resimleri Bluetooth veya USB 
kablo ile bilgisayarınıza yükleyip görebilir ve 

Bluetooth, MMS veya Eposta ile paylaşabilirsiniz. 
Eğer telefon hafızası yetersiz ise hafıza kartı 
kullanarak daha fazla resim kaydedebilirsiniz. 

Seçenekler Tanım 

Resimler Kaydedilen resimleri görmek için. 

Kamera Ayarları 

Deklanjör: ses 1, ses 2, ses 3 ve 
Kapalı. EV: EV-4 ——EV+4. 

Kontrast: Yüksek, Orta, Düşük. 

Banding: 50Hz(default), 60Hz. 

Gecikme süresi: 5s, 10s, 15s veya 

Kapalı. Çoklu Çekim: 1çekim, 3çekim, 
5çekim ve kapalı. Resim 

Ayarları 

Boyut: 
320*240,640*480,1280*960,1600*
1200. 

 
00*. 

Kalite: yüksek, normal, düşük. 

Beyaz 

dengesi 

Oto ,Gündüz ,Sarı Işık (Tungsten), 

Florassan ,Bulutlu, Incandescence. 

Scene Mode Oto, Gece. 

Efekt Ayarları Normal,SiyahBeyaz,Sepia,Sepia 

yeşil,Sepia mavi, Color invert. Depolama Telefon, Hafıza Kartı. 

Fab. Ayarları Fabrika ayarlarına döner. 
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Albüm 

Çekilen her resim albüme kaydedilir. 

Seçenekler Tanım 

Görüntüle Seçili resmi görüntüler. 

Düzenle Resimleri düzenler 

Gösterim 
Şekli 

2 çeşit gösterim şekli: Liste veya 
matriks. 

Kullan 

Albümdeki resmi duvar kağıdı, 
ekran koruyucu, açılış/kapanış 
animasyonu veya arayan resmi 

olarak kullanabilirsiniz. 

Gönder 
Resmi MMS/e-posta/Bluetooth 
ile gönderebilirsiniz 

Yeniden 
Adlandır 

Seçilen resme yeni bir isim 
verebilirsiniz 

Sil Seçili resmi siler. 

Tümünü Sil Albümdeki bütün resimleri siler. 

Sırala 
İsme, boyuta, türe, zamana göre 
resimleri sıralar. 

Hafıza 
Resimlerin kaydedileceği hafızayı 
(telefon veya hafıza kartı) seçer. 
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Müzik 

Bilgisayarınızın işletim sistemi Win 2000 

veya üstü ise, sürücü yüklemeniz gerekmeden 
usb kablo yardımıyla cep telefonunuza müzik 
dosyaları (mp3) yükleyebilirsiniz. Cep 

telefonunuza şarkı yüklemek istiyorsanız, T-Flash 
kartınızı telefona takınız ve cihazı kapatınız. USB 
kablosu ile bilgisayarınızı cep telefonunuza 

bağlayınız. Bilgisayarınız otomatik olarak cep 
telefonunuzu algılayacaktır. Arzu ettiğiniz MP3 
formatındaki müziklerinizi telefonunuzdaki 

“Müziklerim” klasörüne kopyalayabilirsiniz. Cep 
telefonunuz sadece “Müziklerim” klasöründeki 
mp3, amr, midi formatlarını tanıyacaktır. Diğer 

klasöre koyulan müzik dosyaları telefonunuz 
tarafından tanınmayacaktır. 
Müzik oynatıcı tanımları: 

Çalma Listesi 

Seçili olan müzik dosyasını çalar. 
Dinlemek istediğiniz müzik dosyasını 

oynatmak için ekrana dokunun. 

Sanatçılar 

Şarkıyı söyleyen şarkıcı ismini gösterir. 
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Albümler 

Albümleri gösterir. 

Tarz 

Müzik türünü gösterir. 

Listeyi Yenile 

Yeni kaydedilen parçaları listeye ekleyerek 
parça listesini günceller. 

Ayarlar 

 Oynatma Ayarları: Liste hazırlama, tekrar, 

rasgele çalma gibi özellikleri ayarlar. 
 Ekran ayarları: Şarkı sözlerini ekranda 

görüntülemek için şarkı sözlerini şarkının 

kayıtlı olduğu klasöre aynı isimle ve “lrc” 
dosya formatında kaydedilmesi gerekir. 

 Ses Efektleri: Ses efekti seçimi, bas arttırıcı, 

oynatma hızını ayarlayabilirsiniz. 

İndir 

İnternet adresini giriniz. Bazı siteler için GPRS 

bağlantısı kurulması gerekebilir. 
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Video Oynatıcı 

3GP formatını destekler. 3GP formatındaki 
videoları izlemek için aşağıdaki seçenekleri 

kullanabilirsiniz. 
 

Seçenek Açıklama 

Oynat 

3GP formatındaki videoları 
destekler. Video boyutu ile limitli 

değildir. “Oynat” simgesine 
dokunduğunuzda video 
oynatılmaya başlayacaktır. 

Yolla 
Multi medya mesajı olarak, 
e-posta ile veya Bluetooth ile 

video gönderir. 

Yeniden 
adlandır 

Seçtiğiniz videoyu yeniden 
adlandırabilirsiniz. 

Sil Setiğiniz videoyu siler. 

Tümünü Sil Tüm dosyaları siler. 

Sırala 
Ada, türe, süreye ve boyuta gore 
listeler. 

Depolama 
Video dosyalarının kaydedileceği 
alanı seçer. 

 



www.goldmaster.com.tr                                35 

 

Wifi 

Kablosuz bağlantı sayesinde, çekim alanı 

içerisinde algılanan bütün kablosuz ağlara 
bağlanabilirsiniz. 

Etkinleştir / Devre Dışı Bırak 

Kablosuz bağlantınızı etkinleştirir/devre dışı 

bırakır. 

WLAN durumu 

Buradan çevrede bağlanabileceğiniz herhangi bir 
ağ olup olmadığını ve bu ağın güvenliğini, sinyal 

gücünü görebilirsiniz. 

Ağlar için ara 

Çevredeki bağlanabileceğiniz ağ olup olmadığını 
arar. Bulunan ağ şifresiz ise hemen tıklayarak 

internete bağlanabilirsiniz, değilse internete 
bağlanmak için kullanıcı şifresine ihtiyacınız 
olacaktır. 

Erişim noktası ayarları 

Buradan yeni bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz. İlgili 
bilgilerini girip ve kaydedebilirsiniz. Böylece 
tekrar bağlanmak istediğinizde cep telefonunuz 

özelleştirilmiş kablosuz ağa otomatik olarak 
bağlanacaktır. 
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Youtube 

Youtube web sayfasının kısa yoludur. Bu menüye 

tıkladığınızda size doğrudan youtube ana 
sayfasına yönlendirir. Bu menüde aktarılan 
videolar gprs bağlantısı gerektirir. 

Facebook 

Facebook web sayfasının kısa yoludur. Bu menüye 
tıkladığınızda size doğrudan facebook ana 

sayfasına yönlendirir. 

Çağrı merkezi 

Arma merkezi içerisinde arama geçmişi ve 

arama ayarları bulunmaktadır. Çift SIM kart 
takılıyken iki ayrı SIM kart için de arama geçmişini 
görüntüleyebilirsiniz. Sadece tek bir SIM kart 

takılı ise takılı olan SIM kartınızın arama geçmişini 
görebilirsiniz. 

Arama geçmişi cevapsız aramaları, gelen 

armaları ve aranan numarları içerir. Ayrıca bu 
arama geçmişi üzerinde arama özetini, arama 
zamanını, arama tutarını, SMS ve GPRS sayaçlarını 

görebilirsiniz. 
Gelen aramalar, aranan numaralar ve 

cevapsız aramalar menüsünden istenilen 

aramanın zamanı ve tarihini görebilirsiniz. Ayrıca 
numarayı düzenleyebilir, telefon defterine 
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kaydedebilir veya silebilir, numarayı arayabilir, 
SMS veya MMS gönderebilirsiniz. 

Not: SIM1 ve SIM2 kartları ayrı ayrı olarak 
toplam 20 farklı girişi hafızasında tutar. Numarayı 
aramak için listeden seçip aramanız yeterli 

olacaktır. 

Arama Geçmişi 

Cevapsız Aramalar 

 Son Arama: Bu fonksiyon son aramanın 
zamanını gösterir. 

 Aranan Numaralar: Bu fonksiyon aranan 
numaraların konuşma sürelerini gösterir. 

 Gelen Aramalar: Bu fonksiyon gelen 

aramaların konuşma sürelerini gösterir. 
 Tümünü Sil: Tüm arama geçmişini, konuşma 

sürelerini, arama tarih ve zamanlarını siler. 

Not: Faturanızda gözüken arama süreleriniz ve 
servis zamanınız ödediğiniz vergiler gibi etkenler 
yüzünden farklı olabilir. 

Arama Tutarı 

Servis sağlayıcınızın desteği gerekmektedir. 
 Son Arama Tutarı: Bu fonksiyon son 

aramanızın tutarını gösterir. 

 Toplam Tutar: Bu fonksiyon bütün 
aramalarınızın tutarını gösterir. 
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 Sıfırla: Bu fonksiyon arama tutarlarını sıfırlar. 
 Maks Ücret: Bu fonksiyon arama tutarlarınızı 

limitler ve belirtilen tutarını geçmenize engel 
olur. Arama tutarını düzenlemek için PIN2 
kodu gerekir. 

 Birim Ücret: Bu fonksiyon şebeke desteği 
gerektirir. Daha fazla bilgi için şebeke 
sağlayıcınıza başvurun. 

SIM yazılı mesaj sayacı 

Bu fonksiyon gönderilen ve alınan mesajların 
sayısını gösterir. 

GPRS Sayacı 

 Son gönderilen: En son kullanılan adresin veri 

gönderme trafiğini görüntüler. 
 Son alınan: En son kullanılan adresin veri 

alma trafiğini görüntüler. 

 Tüm Gönderilen: Bütün adreslerin veri 
gönderme trafiğini görüntüler. 

 Tüm Alınan: Bütün adreslerin veri alma 

trafiğini görüntüler. 
 Sayacı Sıfırla: Sayaç kayıtlarını siler. 

Arama Ayarları 

[SIM Kart Ayarları] 

Arayan Kimliği: Ağınız arafından ayarlanan 
numarayı gizler veya gösterir. 
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 Şebeke Ayarı: Şebekenin otomatik 
ayarını kullanır. 

 Numarayı Gizle: Aradığınız kişi 
numaranızı (arayıcı kimliğinizi) 
göremez. Eğer sistem bu fonksiyonu 

desteklemiyorsa arama 
yapılamayabilir. 

 Numaramı Göster: Aradığınız kişi 

numaranızı(arayıcı kimliğinizi) görür. 
Not: Bu fonksiyon ağ desteğine ihtiyaç duyar. 
Arama Bekletme: Bu fonksiyonu açıp 

kapatabilirsiniz. Bu özellik kapalı iken çoklu 
konuşma ve arayanı bekletme özelliklerini 
kullanamazsınız. Ayrıca bu özellik ağ desteğine 

ihtiyaç duyar. 
 
Arama Yönlendirme: Kendi numaranızı başka bir 

numaraya yönlendirmenizi sağlar. 
Yönlendirdiğiniz numaranız yönlendirilen numara 
üzerinden kullanılır. 

Ad Açıklama 

Tüm sesli 

aramaları 
yönlendir 

Sistem bütün sesli 
aramalarınızı yönlendirir. 

Ulaşılmıyorsa 
Yönlendir 

Telefonunuzun 
ulaşılamıyorsa gelen 
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aramaları belirlediğiniz 

telefon numarasına 
yönlendirir. 

Cevap 
Vermiyorsa 
Yönlendir 

Telefonunuza cevap 

vermiyorsanız gelen 
aramayı belirlediğiniz 
numaraya yönlendirir.        

 

Meşgulse 
Yönlendir 

Telefonunuz 

meşgulsegelen aramayı 
belirlediğiniz numaraya 
yönlendirir. 

Bilgi 
Aramalarını 
Yönlendir 

Ağ desteği gereklidir. 

İptal 
Tüm yönlendirmeleri iptal 
eder. 

Arama Engelleme 
 Dışarı Arama Engelleme: 

1. Tüm Aramalar: Yapacağınız tüm 

aramaları engeller. 
2. Uluslararası Arama: Uluslararası 

aramaları engeller. 

3. PLMN dışında Uluslararası 
Aramalar: Yurt dışındayken o 
ülkenin aramalarını yapmanızı 
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sağlar. 
 Gelen Aramalar: 

1. Tüm Aramalar: Size gelen tüm 
aramaları engeller. 

2. Yurt Dışında: Bölgesel 

aramaların dışındaki aramaları 
engeller. 

 Tümü İptal: Önceden ayarlanan tüm 

engelleme fonksiyonlarını iptal 
eder. 

 Engelleme Şifresini Değiştir: 

Engelleme şifrenizi değiştirmenizi 
sağlar. 

Hat Değiştirme: Hat 1 veya hat 2 yi seçebilirsiniz. 

Kapalı Kullanıcı Grubu: Operatör desteği 
gerektiren bir işlemdir, lütfen bu servisle 
ilgili daha detaylı bilgi için servis 

sağlayıcınız ile görüşün. 
[Gelişmiş Ayarlar] 
Kara Liste: Kara liste sizi aramasını istemediğiniz 

telefon numaralarını kaydederek engellemenizi 
sağlayan bir özelliktir. Bu menüye kaydedeceğiniz 
telefon numaraları size aradığında meşgul sesi 

duyar, sizing telefonunuz çalmaz, ilgili numaranın 
size aradığını görmezsiniz. 
Otomatik Tekrar Arama: Açık/Kapalı olarak 
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ayarlayabilirsiniz. İlk aramanız düşmezse veya bir 
problem oluşursa, karşı taraf cevap verene kadar 

otomatik olarak 10 kere arama yapar. 
Arka Plan Sesi: Arkaplanda oynatmak istediğiniz 
ses efektini etkinleştirir, bu fonksiyonu isterseniz 

arama sırasında da ekranın üzerinden kayar 
menüyü aşağıya sürükleyerek çıkan menüden de 
seçebilir ve etkinleştirebilirsiniz. 

Arama Süresi Ekranı: Konuşma süresini gösterir. 
Arama Süresi Hatırlatıcı: Önceden ayarladığınız 
arama limitini aşacak olursanız yine önceden 

ayarlamış olduğunuz alarm tonu ile sizi uyarır. 
Otomatik Hızlı Sonlandırma: Ayarladığınız arama 
süresi aşıldığı zaman konuşmayı sonlandırır. 

SMS ile Reddet: Bu fonksiyon açıkken gelen 
aramayı reddettiğinizde karşı tarafa “Müsait 
değilim, sonra arayacağım” metin mesajı 

otomatik gönderilir.  
Not: Bazı ayarlarınız servis sağlayıcınız sunduğu 
imkânlar dâhilinde çalışmaktadır. Yerel ağınız ve 

SIM kartınızın desteklemediği özellikleri 
kullanamazsınız. 
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Ayarlar 

Dual SIM Ayarları 

Aşağıda belirtilen özellikleri kullanabilirsiniz: 

 Çift SIM Aktif 

 SIM1 Aktif 

 SIM2 Aktif 

 Uçuş Modu 

Kullanıcı Profilleri 

Cep telefonunuz size farklı kullanım yolları 
sunar. Bunlar “Kullanıcı Profilleri” olarak 
adlandırılmıştır. Bu farklı profilleri gerekli zaman 

ve yerde çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz ve 
önceden düzenlenmiş olan telefon ayarları cep 
telefonunuza yüklenir. 

Profil içeriğini istediğiniz şekilde 
düzenleyebilirsiniz: 
 Ses Ayarları: Gelen aramaları, telefonu 

açma/kapatma, mesaj tonu ve tuş sesi’ni 
içerir. 

 Ses seviyesi: Melodinizin ve tuş sesinizin 

yükesekliğini ayarlar. 
 Uyarı sesi: Sesli uyarı/titreşim/titreşim ve 

sesli uyarı seçeneklerini içerir. 
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 Zil tipi: Tekli, tekrar eden ve artan 
seçeneklerini içerir. 

 Ekstra zil sesi: Uyarı tonu, hata tonu ve 
bağlantı uyarı tonlarını içerir. 

 Yanıtlama modu: Herhangi bir tuşla 

cevaplama özelliğini seçebilirsiniz. 
Bu işlemlerden sonra, profilinizi başlatmak için 
“Etkinleştir”i tıklayın. 

Not: Kulaklık takıldığı zaman cep telefonunuzun 
otomatik olarak kulaklık profiline geçer. Kulaklık 
çıkarıldığı zaman eski profile geri döner. 

Arama ekranında # tuşuna uzun basarsanız cep 
telefonunuz sessiz profiline geçer. 

Telefon Ayarları 

Bu menu altında telefon dili, duvar kâğıdı, 

saat ve tarih gibi ayarları yapanilirsiniz. 
 Saat ve Tarih: Saat ve tarih formatını kendi 

düzenlediğiniz şehre veya özel bir yere göre 

ayarlar. 
 Şehir Seç: Bu menüden şehir seçebilirsiniz. 
Not: Bu özellik otomatik güncelleme ile 

kullanılmalıdır ve ancak servis ağınız desteklediği 
sürece kullanılabilir. 

Saat ve Tarih Ayarla: Saat ve Tarih ayarlar. 

Format Ayarla: Saat ve tarih ayarlarının 
gösterim şeklini ayarlar 
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Not: Telefon pili çıkarılırsa saat ve tarih ayarları 
sıfırlanabilir. 

Özel Not: Kullanımı yasak ve tehlikeli olan 
yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatınız. 
 Kapatma Açma Programlama: Bu menüden 

telefonunuzu belirlediğiniz bir saat ve 
tarihte kapanmak ve açılmak üzere 
kurabilirsiniz. 

 Dil: Cep telefonunuzun dilini seçer. 
 Tercih Edilen Giriş Metodu: Giriş metodunu 

kendi isteğinize göre seçebilirsiniz. 

 Ekran Özellikleri: Ekran görüntüsünü 
ayarlar; duvar kağıdı, ekran koruyucu, 
açılış/kapanış ekranı gibi. 

 Açılış Mesajı: Açılış ekranında çıkacak 
mesajı bu menüden değiştirebilirsiniz. 

 Otomatik Tarih&Saat Güncelleme: Saat ve 

tarih ayarlarının bulunduğunuz bölgeye 
göre güncellemesini yapar. 

 Diğer Ayarlar: LCD aydınlatma ışığı ve 

parlaklık ayarlarını yapar. 

Ağ Ayarları 

Ağ Seçimi: Ağ araması yapar ve bulunan 
ağlardan arzu ettiğiniz ve ettiklerinizi özelleştrip 

kaydedebilmenizi sağlar. 
Tercihler: SIM kartınız için tercihler 
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seçeneğine girmenizi sağlar. 

Güvenlik Ayarları 

 SIM Kilidi: SIM kilidini (PIN kodunu) 

açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. Eğer 
bu özellik açık ise cep telefonunuza her 
açılışında SIM kilidinin şifresini girmeniz 

gerekecektir. 
 Telefon Kilidi: Telefon kilidini 

açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. 4-8 

haneli bir koddur. Telefonunuzun varsayılan 
şifresi: 1122’dir. Bu şifreyi 
değiştirebilirsiniz. 

 Otomatik Tuş Kilidi: Tuş kilidini 
açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. Son 
kullanımınızdan sonra tuş kilidinin devreve 

grime süresini düzenleyebilirsiniz: Kapalı, 
5s, 30s, 60s ve 5dk. 

 Sabit Arama: Bu fonksiyon SIM kart ve 

operator desteği gerektirir. Fonksiyon 
etkinleştirildiğinde sadece sabit arama 
listesindeki numaraları arayabilirsiniz. Bu 

fonksiyonu etkinleştirmek için PIN2 kodu 
gereklidir. 

 Arama Engelleme: Bütün gelen aramaları 

veya seçilmiş olan gelen aramaları engeller. 
(SIM kart desteği gereklidir) 
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 Şifre Değiştir: Varsayılan telefon şifrenizi 
değiştirir. Varsayılan şifreniz olan 1122 

yerine kolayca hatırlayabildiğiniz 4-8 haneli 
şifrenizi girebilirsiniz. Telefon kilidi aktif 
olduğunda “Telefon Kilitli” yazısı ekranda 

belirecektir. Kilidi açmak için şifrenizi girip 
tamam’a basınız. 

 Sertifika Yöneticisi: Sertifikaları 

görüntelemenizi sağlar. 

Bağlantı 

Veri Hesabı 
GSM Verisi—Numara, isim, DNS verilerini içerir. 

GPRS—İsim APN, kullanıcı ismi, şifre, DNS gibi 
verileri içerir. 
Not: İlgili standartlar ve detaylı ayarlar için lütfen 

servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz. Farklı 
servis sağlayıcıları farklı hizmetler 
sunabilmektedir. 

Fabrika Ayarlarına Dön 

Fabrika ayarlarına dönmenizi sağlar. Fabrika 
ayarları varsayılan telefon şifreniz 1122’dir. 

Ses Efektleri 

Ses efekti seçebilir ve bas iyileştirmesi 

yapabilirsiniz. 
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Eposta 

Mesajlar bölümünde anlatılan Eposta 

fonksiyonunun kısayol menüsüdür. 

Twitter 

Twitter sosyal paylaşım sitesine 

bağlanmanıza olanak sağlar. 

MSN 

MSN messenger ile kendi kişisel e-posta 

adresiniz üzerinden tanıdıklarınız ve listenizdeki 
insanlar ile sadece servis sağlayıcınız internet 
tutarı karşılığında veya Wifi bağlantısı ile kolayca 

iletişim kurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 
sağlayıcınıza danışın. 

Yahoo messenger 

Yahoo messenger ile kendi kişisel e-posta 
adresiniz üzerinden tanıdıklarınız ve listenizdeki 
insanlar ile sadece servis sağlayıcınız internet 

tutarı karşılığında kolayca iletişim kurabilirsiniz. 
Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza danışın. 

Google talk 

Google talk mobil uygulamasını menüden 
kullanabilirsiniz (bazı özellikler snırlı olabilir). 

Google map 

Google map mobil uygulamasını menüden 
kullanabilirsiniz (bazı özellikler snırlı olabilir). 
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Google search 

Google arama motorunun kısa yol 

menüsüdür (bazı özellikler snırlı olabilir). 

Servisler 

İnternet Servisi 

Anasayfa—Varsayılan ayar google ana 

sayfasıdır. 
Yer imi—Seçenekler menüsüne girdiğinizde 

aşağıdaki özellikleri göreceksiniz: 

 Git: Seçilmiş websitesine gider. 
 Düzenle: Seçili yerimi ve 

websitesinin adını düzenler. 

 Yolla: Yerimini kısa mesaj olarak veya 
mms olarak yollar. 

 Sil: Seçili yer imini siler. 

 Tümünü Sil: Yer imlerinin tamamını 
siler. 

 Yer imi Ekle: Yeni yer imi ekler. 

Önceki sayfalar: En son ziyaret edilen 10 web 
sayfasını kaydeder. 

Çevirimdışı Sayfalar: Çevirimdışıyken de 

açabildiğiniz sayfalardır. 
Adres Gir: Bağlanmak istediğiniz websitesinin 

adresini girmenizi sağlar. 

Servis Gelen Kutusu: Servis sağlayıcnız 
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tarafından gelen mesajları alabilir. 
 

Ayarlar: 
 SIM Seç: Herzaman Sor / SIM1 / SIM2 
 Profiller: Bu menüden WIFI veya operator 

profilini (GPRS) seçebilirsiniz. 
 Tarayıcı Seçenekleri: Bu menüden tarayıcı 

ayarlarını düzenleyebilirsiniz. 

 Servis Mesaj Ayarları—Servis mesajlarının 
gönderimi ile ilgili ayarlardır. Açık 
yaptığınızda servis mesajlarını alır kapalı 

yaptığınızda almazsınız. Her zaman 
güvenilir seçeneği ile belirlediğiniz sayfaları 
sorun yaşamadan açabilirsiniz. Seçenekler 

şu şekildedir: Asla, Kabul et, Kabul etme. 
Ayrıca IP adresine, domain adına, sayısına 
göre güvenilir listeler oluşturabilirsiniz. 

 Önbelleği Sil—Önbellek üzerindeki veriler 
arttıkça web hızınız yavaşlayacaktır. Bu 
nedenle önbelleği silmek için bu sekmeyi 

kullanabilirsiniz. 
 Çerezleri Sil—Çerezleri silmek için bu 

sekmeyi kullanabilirsiniz. 

 Güvenilir Sertifikalar: Bu menüden güvenli 
sertifikaları görüntüleyebilirsiniz. 
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Opera mini 

Bu uygulama bir internet tarayıcısıdır ve internet 

üzerinde gezinmenizi sağlar. 

Java 

Cep telefonunuz ile java tabanlı uygulamaları 

yükleyebilirsiniz. 
 Google maps: JAVA platformunda çalışan 

bir internet uygulamasıdır. Adres aramaya 

yarar. 
 

 Gtalk: Java tabanlı sanal sohbet 

uygulamasıdır. 
 

 Opera Mini: JAVA platformunda çalışan bir 

internet tarayıcısıdır. Doğru JAVA ayarları 
ile kullanabilirsiniz. 

 Oyunlar 

Menüde Gtsbox içinde yüklenmiş oyunlar 
bulunmaktadır. Oyunları açıp nasıl oynayacağınıza 
göz atabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 

Oyun Ayarları 
 BGM: Arka plan sesini açma/kapatma. 
 Ses Efekti: açma/kapatma. 

 Titreşim: açma/kapatma 
 Ses: yükseltme/kısma. 
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Dosya Yöneticisi 
Ses, resim ve Ekitap dosyalarını yönetmenizi 
sağlar. 
[Telefon]—Telefon hafızası. 
[Aç]: Alınan ses, resim ve Ekitap dosyalarını açar. 
 Aç: Geçerli dosyayı görebilirsiniz. 

 Yeni Klasör: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. 
 Yeniden adlandır: Dosyaları yeniden 

adlandırabilirsiniz. 

 Sil: Seçtiğiniz kaydı siler. 
 Sıralama: dosyaları ada, boyuta, türüne ve 

zamanına göre sıralayabilirsiniz. 
Resimler—Resim Klasörleri 
 Aç: Geçerli dosyayı açar. 
 Yeni Dosya: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. 
 Yeniden Adlandır: Dosyaları yeniden 

adlandırır. 
 Sil: Geçerli dosyayı siler. 
 Sıralama: dosyaları isme, boyuta, türüne ve 

tarihe göre sıralayabilirsiniz. 
EKitap—Ekitap Klasörü 
 Aç: Geçerli dosyayı açar. 
 Yeni Dosya: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. 

Yeniden Adlandır: Dosyaları yeniden 
adlandırır. 

 Sil: Geçerli dosyayı siler. 

 Sıralama: dosyaları isme, boyuta, türüne ve 
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tarihe göre sıralayabilirsiniz. 

Ajanda 

Takvim 

Bu fonksiyonla programınızdaki özel gün ve 
saatleri hatırlatıcı hazırlayıp kaydedebilirsiniz. 
Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz: 
 Görünüm: Takvimi inceleyebilirsiniz ve hangi 

gün hangi hatırlatmanız olduğunu imleçler 
yadımı ile görebilirsiniz. Alarmı aktif hale 

getirebilir, çalacağı melodiyi düzenleyebilir ve 
seçili olan tarihi düzenleyebilirsiniz. Kayıtlı 
olan hatırlatmayı silebilir, yeni bir hatırlatma 

ekleyebilirsiniz. 
 Tümünü Görüntüle: Takvimin tamamını 

görüntüleyebilirsiniz. Hatırlatmaların 

tamamında değişik yapabilir ya da 
silebilirsiniz. 

 Ekle: Belirlenen tarihe bir etkinlik 

ekleyebilirsiniz. Kurs, toplantı, yıldönümü 
gibi. 

 Sil: Görevi silebilirsiniz. 

 Tarihe Atla: İstenen tarihe gidebilirsiniz. 
 Haftalık Görünüm: Haftalık veya aylık 

görünümü seçebilirsiniz. 
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Görevler 

Bu menüden hatırlatma özelliği olan bir 
görev atayabilirsiniz. Görev için alarm 

kurduğunuzda, hatırlatma zamanı geldiğinde 
seçmiş olduğunuz alarm tonu çalmaya 
başlayacaktır ve ekranda notunuz çıkıcaktır. 

Alarm 

Alarm saatinin formatı kullanmakta 
olduğunuz zaman formatı ile aynı olmalıdır. 
Telefon kapalıyken bile alarm hala çalışacaktır. 5 
adet alarm seçeneği mevcuttur. Her alarmı farklı 
şekilde kurabilirsiniz. Günlük haftalık olarak 
ayarlama gibi seçenekleriniz yanı sıra erteleme 
fonksiyonu vardır. Varsayılan ayarlarda bütün 
alarm özellikleri kapalı konumda olacaktır. Aktif 
hale getirmek için her alarmı özel olarak 
ayarlamanız ve etkinleştirmeniz gerekir. 
Varsayılan erteleme süresi 4 dakikadır, bu süreyi 
değiştirebilirsiniz. 

Cep telefonunuz kapalıyken kurmuş 
olduğunuz alarmın çalışma zamanı gelirse 
telefonunuz kendiliğinden açılacaktır ve alarm 
devreye girecektir. Alarmı kapatmak istediğinizde 
telefonunuz size, “Gücü aç?” sorusunu soracaktır. 
Eğer “Evet” derseniz telefonunuz açık kalacaktır. 
Eğer “Hayır” derseniz telefonunuz kapanacaktır. 
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Dünya Saatleri 

Yön tuşlarını kullanarak Dünya üzerindeki 
herhangi bir yerin zamanını öğrenebilirsiniz. 

E-Kitap Okuyucu 

Bu menüden daha once telefona veya hafıza 
kartına kaydettiğiniz e-kitap dosyalarını açabilir ve 
okuyabilirsiniz. 

Eğer seçilen klasör içerisinde ekitap varsa 
seçenekler kısmından alt başlıklara inerek 
işlemler yapabilirsiniz: 
 E-Kitap Aç: E-kitabı aktif hale getirir ve 

okuma menüsüne girer. 

 Kitaplığı boşalt:  Kitaplığı boşaltır. 
 Global Ayarlar: Yazı tipi, yazı boyutu, sayfa 

geçiş hızı, yazı formatı, metin sınırları, hafıza 

yeri gibi seçenekleri bulabilirsiniz. 
 Kitap Bilgisi: Geçerli e-kitap bilgilerini 

görüntüler. 

 Sil: Geçerli e-kitabı siler. 
 Tümünü sil: Tüm e-kitapları siler. 
 Sıralama: dosyaları ada, boyuta, türüne ve 

zamanına göre sıralayabilirsiniz. 
 Global Ayarları Uygula: Fabrika ayarlarını 

uygular. 
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Hesap Makinesi 

 Dokunmatik ekrandaki sanal klavye ile hesap 
makinesi özelliklerini kullanabilirsiniz. 

Not: Bu sanal hesap makinesinin hesaplama 
kapasitesi sınırlıdır. Sadece basit hesaplamalar 
için kullanılabilir. 

Bluetooth 

Cep telefonunuz Bluetooth özelliğini 
desteklemektedir. Bluetooth teknolojisi ile 
kablosuz olarak telefon, bilgisayar, kulaklık gibi 

başka cihazlara bağlanabilir, resim, müzik, video, 
kartvizit, hatırlatıcı not gibi dosya paylaşımı 
yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınız ile bir ağ geçidi 

kurarak bilgi aktarımı yapabilir SIM kartınız 
üzerinden internete bağlanabilirsiniz. 

Bluetooth ile başka bir cihaz ile kablosuz 

bağlantı kurmak için cihazların karşılıklı 
durmalarına gerek yoktur fakat cihazlar arası 
azami mesafe 10m’yi geçmemelidir. Ayrıca diğer 

elektronik cihazların varlığı veya duvar gibi araya 
girecek objeler Bluetooth kablosuz bağlantısını 
olumsuz yönde etkileyebilir. Bluetooth 

bağlantınızı uçakta ve medical cihazlar yanında 
kullanmayınız. 
Bluetooth Menüsü 



www.goldmaster.com.tr                                57 

 

Güç: Bluetooth fonksiyonu kullanmadan 
önce bu özelliği aktif hale getirmeniz 

gerekmektedir. Bluetooth fonksiyonu çok fazla 
güç harcayacağı için kullanmadığınız zamanlarda 
kapalı olması cep telefonunuzun şarjının daha 

uzun ömürlü olması açısından tavsiye 
edilmektedir. 

Kulaklık Ara: Bu fonksiyon ile 

bağlanabileceğiniz kulaklıkları bulabilirsiniz. 
Cihazım: Bu fonksiyona girerek çevrenizdeki 

Bluetooth özelliği etkin bütün cihazları 

bulabilirsiniz. 
Aktif Aygıtlar: Bu fonksiyon ile kablosuz 

olarak bağlı olduğunuz bütün aygıtları 

görüntüleyebilirsiniz. 
Ayarlar: Gerekli ayarları yapmanızı sağlar. 

Eğer Bluetooth özelliğiniz etkin değilse etkin hale 

getirilmelidir. 
 Görünürlük: Diğer Bluetooth aygıtları için 

görünür duruma geçmenizi sağlar. 

 Aygıt Adını Değiştir: Telefonunuzun diğer 
cihazlar tarafından görünen adını 
düzenleyebilirsiniz. 

 Doğrulama: Bu özellik ile eşleşme güveliği 
devreye girer. Böylece eşleşmesi 
doğrulanmayan aygıtlar Bluetooth kablosuz 



www.goldmaster.com.tr                                58 

 

bağlantı ile cep telefonunuza 
bağlanamazlar, sadece eşleşmesi 

doğrulananlar ile bir ağ geçidi kurulabilir. 
 Ses Yolu: Bu menüden arama esnasında 

sesi Bluetooth kulaklığa ilet seçeneğini 

etkinleştirerek kulaklıktan konuşabilirsiniz. 
 FTP Ayarları: Paylaştığınız dosyalar ile ilgili 

ayarları yapar ve bu dosyaların 

erişebilirliğini kontrol eder. 
Hakkında: Bu alt menu aracılığı ile 

telefonunuzun görünebilirliği, telefon adınız, 

telefonunuzun Bluetooth adresi gibi özelliklerini 
görebilirsiniz. 
İpucu: Bluetooth aygıtlarını aradığınız zaman 

çevrenizde bağlantı menzili içerisinde 
bağlanabileceğiniz başka Bluetooth aygıtları 
olduğundan emin olunuz. Aygıtlar arasında 

eşleşme yapabilmek ve ağ geçidi kurabilmek için 
aygıtın sahibinin izni gerekmektedir. Genellikle bir 
şifre ile başka bir aygıta bağlanabilirsiniz. Eşleşme 

bir kere kurulduktan sonra bu aygıt listenize 
kaydolur. 

Alarm 

Ajanda menüsünde anlatılan Alarm 
fonksiyonunun kısayol menüsüdür. 
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FM radyo 
Cep telefonunuz FM radyo desteklemektedir. 

Cep telefonunuzun kulaklığı aynı zamanda radio 
anteni görevi görmektedir, kulaklığınızı takıp, ister 
kulaklıktan isterseniz hoparlörden sesi dışarıya 
vererek radyo dinleyebilirsiniz. Radyo dinlerken 
telefonunuz çalacak olursa radyo otomatik olarak 
sessiz moduna geçecektir. GPRS, CSD gibi 
özellikler ile bilgi transferi yaptığınızda radyo 
yayını etkilenebilir. 

FM radyo etkin hale geldiği zaman, ekranda 
kanalın adı ve numarası (kayıtlı ise), ayrıca 
dinlediğiniz radyo kanalının frekansı görünecektir. 
9 kanal hafızanız bulunmaktadır. Dinlemek 
istediğiniz radyo frekansını ekran üzerinden 
seçebilirsiniz. 
Seçenekler: 
 Kanal Listesi: 9 adet farklı radyo hafızasını 

düzenler ve kaydeder. 
 Manuel Giriş: 87.5mHz – 108mHz arasındaki 

bir frekansı manuel olarak bulmanızı sağlar. 

 Oto. Arama: Otomatik kanal arar ve bulunan 
kanalları kanal listesine kaydeder. 

 Ayarlar: Arka planda oynatma, yüksek ses, 

kayıt formatı, ses kalitesi ve kayıt hafızası gibi 
özellikleri yönetir. 

 Kayıt: Radyodan kayıt yapabilirsiniz. 

 Ekleme: Radyodan kaydedilen AMR 
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dosyalarına ek olarak kayıt yapmanızı sağlar. 
 Kayıt Listesi: Kayıt edilen dosyaların listesini 

görüntüler. 

Slayt gösterisi 

Bu menüden telefonda kayıtlı olan resimleri slayt 

gösterisi olarak izleyebilirsiniz. 

Foto Editör 

Bu menüden çektiğiniz veya telefonda kayıtlı olan 

resimleri düzenleyebilirsiniz. 

Görevler 

Ajanda menüsünde anlatılan Görevler 

fonksiyonunun kısayol menüsüdür. 

Ses Kaydedici 

Bu menüden telefonun mikrofonu ile dış 

ortamda ve telefon görüşmelerinde ses 
kaydedebilirsiniz. 
 Kayıt: Ses kaydı başlatır. 

 Oynat: Seçili ses dosyasını oynatır. 
 Ekleme: Daha once kaydedilen AMR 

dosyalarına ek olarak kayıt yapmanızı sağlar. 

 Yeniden Adlandır: Seçili olan dosyayı yeniden 
adlandırır. 

 Sil: Seçili olan dosyayı siler. 

 Tümünü Sil: Tüm ses dosyalarını siler. 
 Ayarlar: Kaydedilern seslerin kaydedileceği 
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alanı telefon veya hafıza kartı olarak 
ayarlamanızı sağlar. Ayrıca kaydettiğiniz ses 

dosyasının formatını belirleyebilirsiniz. (AMR 
veya WAV) 

 Kullan: Kaydedilen ses dosyasını kullanıcı 

profilinde zil sesi olarak kullanabilirsiniz. 
 Gönder: Kaydetmiş olduğunuz ses kayıt 

dosyasını Bluetooth, eposta veya MMS ile 

paylaşmanızı sağlar. 

Video Kaydedici 

Bu menüde onay tuşuna basarak video kaydı 

başlatabilirsiniz, ekranda referans dokunmatik 
tuşlar size yönlendirecektir. Video kaydının 
uzunluğu kullanım şartları ve kapasiteye gore 

farklılık gösterebilir.  
 

Seçenek Tanım 

Kamera Kayıt 

Cihazı Ayarları 

Buradan EV, Mod ve Titreşim ayarlarını 

yapabilirsiniz. 

Video Ayarları Ses ve görüntü ayarlarını yapabilirsiniz. 

Beyaz Dengesi Işık ayarlarını yapabilirsiniz. 

Efekt Ayarları Renk efektlerini seçebilirsiniz. 

Hafıza Video dosyasnın kayıtlı olduğu yeri seçer. 

Geri yükle Varsayılan fabrika ayaralarını geri yükler. 
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Takvim 

Ajanda menüsünde anlatılan Takvim 

fonksiyonunun kısayol menüsüdür. 

Ekitap Okuyucu 

Ajanda menüsünde anlatılan Ekitap Okuyucu 

fonksiyonunun kısayol menüsüdür. 

5.  Giriş Yöntemi 

Cep telefonunuz size standart ve qwerty 
klavye seçenekleri sunmaktadır. Mesaj yazma 

menüsünde telefonunuzu düz tuttuğunuzda 
standart, sol yana çevirdiğinizde qwerty klavye ile 
yazabilirsiniz. 

Harf Girişi 

Sanal klavyede harf tuşlarının sol köşesinde 
bulunan giriş yöntemi değiştirme tuşuna üst üste 
tıklayarak seçenekleri görebilirsiniz, büyük küçük 

harf seçenekleri seçildikten sonra dilediğiniz harfi 
sanal tuş takımı ile girebilirsiniz. 

Sayı Girişi 

Bu mod genellikle telefon numarası girmek 

için kullanılır veya herhangi bir sayı girmek 
istediğinizde bu modu kullanabilirsiniz. Sanal 
klavyedeki giriş yöntemi değiştirme tuşuna birkaç 

kere basarak sayı moduna geçebilir ve daha sonra 
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tuş takımı üzerinden girmek istediğiniz sayıyı 
girebilirsiniz. 

Sembol Girişi 

Sayı ve harf girişinin yanı sıra Sembol Girişi 
seçeneğini kullanabilirsiniz. Sanal klavyenin 
ortasındaki ok tuşuna basarak sembolleri 

görebilirsiniz. 

6.  USB Kullanımı 

Kullanım öncesi: 

 USB kablosunu cihazınıza her zaman doğru 
yönde ve zorlamadan bağlamaya ve 

çıkarmaya özen gösterin. 
 Disk birleştirmesi için asla Windows format 

komutlarını kullanmayınız. 

 USB Çalışma Ortamları: 
o Windows2000 / XP. 
o Diğer işletim sistemleri için sürücü 

yüklemeniz gerekir. Sürücü 
yüklenmeden usb aygıtı telefonunuzun 
işletim sistemi tarafından tanınamaz. 

7. Bakım ve Güvenlik 

Lütfen aşağıdaki bilgileri, cep telefonunuzun 
uygun kullanılması ve zarar görmemesi için dikkali 
bir şekilde okuyup gözlemleyiniz. Ayrıca kullanım 
klavuzunu her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde 
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saklayınız. 

Satış Sonrası Servis 

Cep telefonunuzun kutusundan çıkan garanti 
belgesi içinde belirtilmiştir. 

Şarj Adaptörü 

Şarj adaptörünüz sadece kapalı alanlarda 
kullanım için uygundur. Kapalı alan haricinde 
kullanmayınız. 

Pil 

o Pilinizin ömrü tükendiği zaman lütfen 
günlük atıklarınızla beraber aynı çöpe 
atmayınız. Geri dönüşümü için size belirtilen 
talimatları uygulamaya özen gösteriniz. 

o Pilinizin içini açmaya çalışmayınız ve kısa 
devre yapmayınız. 

o Pilinizi telefona takmadan önce metal 
bağlantı noktalarının temiz olduğundan 
emin olunuz. 

o Pilinizin ömrünü artırmak için cep 
telefonunuzun eğer uzun süreli olarak 
kullanmadıysanız lütfen tekrar şarj ediniz. 

o Pil ömrü kullanım ve çevre şartlarına gore 
değişkenlik gösterir. 

o Cep telefonunuzun pili normal olmayan 
durumlarda kendi güvenliği için çalışmasını 
durduracaktır. Böyle bir durumla 
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karşılaştığınız zaman cihazınızın pilini çıkarıp  
tekrar takınız ve telefonunuzu açınız. Sorun 
hala devam ediyorsa yetkili teknik servis ile 
bağlantıya geçiniz. 
 

Genel Not 

o Hasarlı bir pil kullanımı size ve telefonunuza 
zarar verebilir. Hasar görmüş bir pili ağız 
yolu ile temas etmek sağlık için tehlike arz 
eder. 

o Kredi kartı, telefon kartı, akbil gibi manyetik 
parçalar içeren nesneler telefonunuzun 
bilgileri depolayan manyetik şeritlerine 
zarar verebileceği için lütfen bu gibi 
nesneleri cep telefonunuzdan uzak tutunuz. 

o Telefon ile yapacağınız uzun surely 
konuşmalar, üretilen sıcaklık oranı 
yüzünden ses kalitesini düşürebilir. 

o Telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız, 
pilini çıkarınız ve güvenli bir yerde 
saklayınız. 

o Cep telefonunuzu alıcı malzemelerin (Tv, 
uydu, radyo gibi) yakınında kullanmak sinyal 
karışıklığına neden olabilir. 

o Cep telefonunuzu suya sokmayınız, 
herhangi bir neden ile sıvı ile temas 
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ettirmeyiniz. Eğer cihazınız herhangi bir 
sebepten dolayı sıvı ile temas etmiş ise, 
pilini çıkarıp yetkili teknik servis ile temasa 
geçiniz. 

o Cep telefonunuzu boyamayınız. 
o Cihaz üzerindeki kişisel bilgiler(resim, ses 

kaydı, müzik, döküman v.b.) yazılım 
güncellemesi sırasında veya benzeri 
uygulamalar sırasında kullanıcı hatasıyla 
silinebilir. Firmamız bu kişisel bilgilerin geri 
dönüşümü ile ilgili hiçbir sorumluluk 
almayacaktır. Bu yüzden telefonu bakıma 
veya servise göndermeden once veya 
düzenli aralıklarla önemli bilgilerinizi 
yedeklemeniz önerilmektedir. 

o Cep telefonunuzu kulağınıza çok yakınken 
açıp kapamamaya özen gösteriniz.                                                   
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Sorun Giderme 

Durum Olası nedenler 

Telefon 
Açılmıyor 

1. Pilin şarjı var mı? 
2. Pil doğru takıldı mı? 

SIM hatası 

1. SIM kartınız kirli 

olabilir. Temizleyiniz. 
2. SIM kartı tekrar 

takınız. 

3. SIM kartınız zarar 
görmüş olabilir. 
Değiştirmeniz 

gerekebilir. 

Sinyal zayıf 

Telefonun üzerindeki sinyal 

göstergesini kontrol ediniz. 4 
bar güçlü sinyal, 1 bar ve 
altında ise çok zayıf sinyal 

var demektir. 
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Arama 
yapılamıyor 

1. Numaranızı gizlemiş 

olabilirsiniz ve servis 
sağlayıcınız 
(operator) bu servisi 

sizin için 
desteklemiyor 
olabilir. 

2. Etrafınızda sinyalinizi 
bozabilecek/parazit 
yaratabilecek aygıtlar 

olabilir. 
3. Arama Engelleme 

fonksiyonunu etkin 

hale getirmiş 
olabilirsiniz. 

4. SIM1 veya SIM2 SIM 

Seçeneklerinde kapalı 
durumda olabilir. 
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Pil şarj 
olmuyor 

1. Piliniz çok fazla deşarj 

olmuş olabilir. Belli 
bir süre şarj 
adaptörüne takılı 

şekilde beklerseniz 
şarj olmaya 
başlayacaktır. 

2. Performansı ve ömrü 
azalmış olabilir. 
Değiştirmeniz 

gerekebilir. Lütfen 
servise başvurun. 

Ağa 
bağlanamıyor 

1. Çok zayıf sinyal veya 

çok güçlü parazit 
sebep olabilir. 

2. SIM kart doğru takıldı 

mı? SIM kart zarar 
görmiş olabilir. SIM 
kartınız zarar 

gördüyse lütfen servis 
sağlayıcısı ile temasa 
geçiniz. 

Servis 
menüsüne 

bağlanamıyor 

SIM kartınız servis 
fonksiyonlarını 

desteklemeyebilir. 
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Resimlerin 
sadece belli 

bir bölümü 
gözüküyor 

Resim boyutu telefonunuzun 

desteklediğinden daha 
büyük boyutlarda olabilir. 
Tavsiye edilen büyüklük 

resimler için 220x176’dir. 

 

8. Kısaltmalar 

SMS Kısa mesaj servisi 

EMS İyileştirilmiş mesaj servisi 

SIM Abone kimlik modülü 

GSM Küresel mobil iletişim sistemi 

PIN Kişisel kimlik numarası 

PUK PIN debloke şifresi 

IMEI Uluslararası Mobil Aygıt Kimliği 

CB Hücre Yayını 

GPRS Genel Paket Radyo Servisi 

MMS Multi medya mesajı 

Card 
1 

Ana SIM Kart - SIM1 

Card 
2 

İkincil SIM Kart - SIM2 
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9. Ekler 
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Bilgileri 

Bu cihaz, elektromanyetik enerjye maruz kalma 
ile ilgili uluslararası düzenleme ve sınırlamalara 
uygungur. 

SAR (Specific Absorbtion Rate) Türkçesiyle Özgül 
Soğurma Oranı’dır ve vücudun 1 kg’ının sıcaklığını 
1° C yükselten elektromanyetik enerji miktarına 

eşittir. SAR’ın zarar oluşturan biyolojik etki dozu 1 
– 4 W / kg’dır. IEEE, ANSI, NCRP ve IRPA, tüm 
vücut için SAR  değerini 4 W/kg kabul etmiştir. 

Her nekadar bilimsel araştırmalar sınırı 1-4 
Watt/kg olarak belirlemişse de Amerika ve 
Avrupa’da farklı SAR seviyeleri sınır olarak 

belirlenmiştir. Böylece elektromanyetik enerji 
yayan bütün cihazlar, belirlenen bu uluslararası 
sınırlamalara göre üreticileri tarafından 

uyarlanmıştır. Aşağıdaki tabloda Amerika ve 
Avrupa’da kabul edilmiş SAR değerleri verilmiştir. 

Bölge / 

Ülke 

SAR Ölçü Protokolü SAR Limit Referansı Limit 

Avrupa 

European Specification 

ES 59005 (1998) 

ICNIRP Guidelines 

1998 

2.0 

W/Kg 
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(ICNIRP 1998) 

Amerika 

Federal Communications 

Commission (FCC) 

Guidelines (FCC 1997) 

American Standard 

ANSI C95.1 (ANSI 

1992) 

1.6 

W/Kg 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Avrupa ülkeleri 
için kabul edilebilir azami SAR seviyesi 2.0 

W/kg’dır. Başka bir deyişle SAR değeri 2.0 
W/kg.dan daha yüksek olan hiçbir 
elektromanyetik dalga yayan cihaz Avrupa 

sınırları içerisinde satılamaz. 
Bu cihazın maksimum SAR değeri 0.574W/Kg’dır. 
Yukarıda verilen SAR değeri azamidir. Yani cihaz 

kulağa dayalı konumda ve en yüksek GSM 
bandında yayabileceği en yüksek elektromanyetik 
enerji seviyesidir. Kulanılan şebeke bandı 

(900/1800), şebeke çekim gücü ve cihazın 
vücudunuza olan yakınlığına bağlı olarak farklılık 
gösterecektir. Cihazınız şebekeye kolayca 

ulaşabiliyorsa veya kulaklık kullanılması 
durumunda SAR değeri daha düşük olacaktır. 
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9.3 Servis Listesi 

İSTANBUL MERKEZ 

Telefon No: 0212 693 0202 

Adres: HALKALI CAD.NO:228 SEFAKÖY 

İZMİR 

Telefon No: 0232 388 2533 

Adres: 283/1 SOK. NO: 5 BORNOVA 

KAYSERİ 

Telefon No: 0352 222 8081 

Adres: M.KEMAL PAŞA BULVARI KOCASİNAN ÇARŞISI NO: 3/C 

MALATYA 

Telefon No: 0422 321 7911 

Adres: NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO: 85 

RİZE 

Telefon No: 0464 214 2034 

Adres: EKREM ORHON MAH. SAHİL CAMİ KARŞISI 

ADIYAMAN 

Telefon No: 0416 214 0996 

Adres: ESKİSARAY MAH.HÜSEYİN RAHMİ GÜLPINAR CAD.NO:24/B / 

ANKARA 

Telefon No: 0312 243 1000 

Adres: İSTASYON MAH. 14/A SOK. NO: 2/C ETİMESGUT 

ANTALYA 

Telefon No: 0242 312 3623 

Adres: SİNAN MAH.RECEP PEKER CAD.NO:30/1 
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Bu ürünün; 
Garanti Süresi: 2 Yıldır 

Kullanım Ömrü: 7 Yıldır 
 
 

CE Belge Bilgileri: 
CE Belge No: 10-113681a 
PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 

Blomberg, GERMANY 
 
 

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva 
eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki 
sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya 

sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine 
uygundur. 
 

 
 


