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SIM KARTININ TAKILMASI

Şek. 1: Pil kapağını çıkarın
Şek. 2: SIM kartı altın temas yeri aşağıya gelecek  

şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin

PİLİ YERLEŞTİRME VE ŞARJ ETME

Şek. 3: Pili yerleştirin, pil kontaklarının cep telefonunun altın 
renkli kontaklarına temas etmesi gerekir.

Şek. 4: Pil kapağını yerine kilitleninceye kadar yuvaya  
doğru itin.

Şek. 5: Şarj kablosunu telefonun üst tarafındaki USB  
yuvasına takın.

Dikkat: İlk çalıştırmadan önce pili en az 4 saat boyunca şarj 
edin. Sadece bu özel modelle kullanıma izin verilen pilleri ve 
şarj aletlerini kullanın.

EMPORİA ACİL ÇAĞRI FONKSİYONU

5 adet acil durum numarası (aile, arkadaşlar,  
acil servis kurumları) kaydedebilirsiniz. 

 ¡ Acil bir durumda telefonun arka tarafındaki acil çağrı  
tuşuna basın. (Kapak kapalı iken de çalışır.)

 ¡ Önceden ayarlanmış 5 numara, tarafınızdan kaydedilmiş  
olan sırada otomatik olarak aranır.  
Birinci numaraya ulaşılamaması durumunda,  
ikinci numara otomatik olarak aranır.  
İkinci numaraya ulaşılamaması durumunda,  
üçüncü numara otomatik olarak aranır vs.  
(maks. 3 döngü ile 5 numara).

 ¡ Yapılan acil çağrıya paralel olarak bir mesaj (SMS) gönderilir:  
»Acil bir çağrı alacaksınız. Arama kabul edildiğinde bir 
uyarı sinyali duyulur. Bağlantının kurulabilmesi için lütfen 
3 kez 0 tuşuna basınız.«

Bilgi: Aranan kişinin 60 saniye içinde  
0 tuşuna 3x basması gerekir, aksi takdirde konuşma iptal 
edilir (acil çağrınızın mailbox'a geçmemesi için).

 ¡ Acil çağrının başlatılmasından sonraki bir saat içinde emporia 
telefonu, gelen tüm çağrıları otomatik olarak kabul eder.  
Bu fonksiyonu devre dışı bırakabilmek için cihazınızı  

 ile tamamen kapatın ve tekrar açın.

 ¡ Acil çağrının iptal edilmesi için  tuşuna basın  
ve basılı tutun.

 ¡ Acil çağrı esnasında, sizin ve aranılanın çevresini ek olarak 
uyarmak için sürekli bir uyarı sesi verilir.

 ¡ Herhangi bir acil durum numarası kaydedilmemiş, kartınızın 
bakiyesi yetersiz ise veya izinsiz olarak yabancı bir şebekede 
(örn. roaming onaylanmamış)  
bulunuyorsanız, acil çağrı tuşuna basıldığında 112 aranır.

Bilgi: Resmi numaraları (polis, itfaiye, vb.) acil durum numarası 
olarak kaydetmek istiyorsanız, bunu ilgili kurumlarla açıklı-
ğa kavuşturmanız gerekmektedir. Bunları yanlışlıkla arama-
nız halinde olası giderler hakkında herhangi bir sorumluluk 
kabul edilmez.

Acil durum numaralarını kaydetme/düzenleme:  
Menü Ayarlar _ Acil durum numaraları  
_ Acil durum no kaydet  
_ seçin ve kaydı (örn. Acil durum no 1)   ile seçin 
_  ile Ok seçin  
_  ile Özel veya Yardım kurumunu seçin  
_ bir kişi seçin

Acil çağrı tuşunu açma:  
Menü Ayarlar _ Acil durum numaraları  
_ Acil çağrı tuşu _ Açık/Kapalı

Ön alarm:  
Ön alarm, 10 saniye boyunca verilen ve etrafınızdakilerin 
dikkatini acil duruma çeken bir uyarı sesidir.  
Daha sonra acil çağrı dizisi başlatılır. 
Menü Ayarlar _ Acil durum numaraları  
_ Ön alarm _ Açık/Kapalı

AYARLAR
Menü Ayarlar _ 

Sesler & alarmlar:  
Sesler, alarmlar ve titreşim ile ilgili kişisel ayarlar yapabilir 
veya ön ayarları (profiller) seçebilirsiniz.

 ¡ Menü noktaları: Zil sesi, Alarm sesi, Zil sesi seviyesi, Sessiz/
uyku modu, Toplantı/tiyatro, Maksimum/Bus modu, Artan 
zil sesi, Aramada titreşim, Alarmda titreşim, Tuş sesleri, 
Mesaj sesi, Mesajlarda titreşim, Kulaklık ses seviyesi,  
Hoparlör ses seviyesi, Onay sesi, Acil arama sesi

 ¡ Profil Sessiz/Uyku modu  
sadece optik görüntü (el feneri LED yanıp söner, dış ekranda 
görüntü), arama zil sesi yok, titreşim fonksiyonu yok

 ¡ Profil Toplantı/Tiyatro  
optik görüntü (el feneri LED'i yanıp söner, dış ekranda  
görüntü) ve cihaz titreşir, arama zil sesi yok

 ¡ Profil Maksimum/Bus modu  
Tuş sesleri, SMS sesi ve titreşim fonksiyonu açık,  
arama ses seviyesi maksimum seviyeye ayarlanmış

Telesekreter no:  
Telesekreterinizin numarasını girin. Bu numarayı ağ  
sağlayıcınızın belgeleri arasında bulabilirsiniz.

Güvenlik ayarları:
 ¡ PIN: PIN sorgulaması açık/kapalı, PIN değiştir
 ¡ Telefon kodu: açık/kapalı, değiştir (fabrika ayarı 1234)

Sıfırla:  
Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz  
(telefon kodu fabrika ayarı 1234).

DIŞ EKRANDAKİ SEMBOLLER
Semboller sadece kapak kapalı olduğunda görünür ve  
telefonun kapağı açıldığında silinir.

Saat:  veya  tuşuna basıldığında  
saat görüntülenir.
Gelen arama:  
Arayanın adı veya numarası görüntülenir.
Cevapsız arama:  
Cevapsız aramada yanıp söner
Yeni mesaj:  
Yeni mesajda yanıp söner
Pil zayıf:  
Pil zayıf olduğunda yanıp söner
Pil şarj ediliyor:  
Şarj kablosu ile veya şarj istasyonunda şarj edilir-
ken dolar
Acil çağrı:  
Acil çağrı tuşuna basıldığında görüntülenir
Alarm:  
Alarm çaldığında görüntülenir
Erteleme:  
Alarmın   tuşu ile ertelenmesi halinde görüntü-
lenir (alarm 5 dakika sonra tekrar çalar)

ARAÇLAR
Menü Araçlar _ 

Alarm:
 ¡ Saat ayarla:  
Alarmı etkinleştirme _ Saati girin  
_  ile onaylayın. Alarm ayarlanan saatte  
günlük olarak çalar.

 ¡ Kapalı: Alarmı devre dışı bırakma
Çalan alarmı  ile kapatın.  
Erteleme  veya  ile (5 dakika sonra yeniden çalar).

Bluetooth:  
Bu fonksiyon ile birlikte Bluetooth kabiliyetli  
kulaklıklar kablosuz olarak kullanılabilir.

 ¡ Bluetooth açık/kapalı:  
Bluetooth etkinleştir/devre dışı bırak

 ¡ Bağlan _ Yeni cihaz ara:   
Bağlanabilen cihazları arama  
_  ile onaylayın.  
Bluetooth'un tekrar açılmasında önceden bağlanmış olan 
cihazlar algılanır ve otomatik olarak bağlanır.

KAMERA VE FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Cep telefonunuz bir kameraya sahiptir. Çekilen resimleri  
menüde Fotoğraf albümü altında bulabilirsiniz.
Fotoğraf çekme: 

 ile kamerayı etkinleştirin  
_ Resim çekmek için  tuşuna basın.

Kamera seçenekleri:  
Menü Ayarlar _ Kamera ayarları _  
Otomatik çekim, efekt, resim boyutu, kalite ve gece modu.

Fotoğraf albümü:  
Fotoğraf albümü menüsünde fotoğraflarınız kaydedilir.

 ¡  ve/veya  ile fotoğraf albümünde gezinebilirsiniz
 ¡  ile seçilen fotoğraf için Seçenekler menüsünü açarsınız. 
Kullanılabilir seçenekler: Göster, Gönder, Duvar kağıdı, Kişi 
fotoğrafı, Yeniden adlandır, Sil, Tümünü sil ve Bellek

Bilgi: Bir USB veri kablosu ile telefonunuzu bir bilgisayara  
bağlayabilir ve resimlerinizi aktarabilirsiniz.

Bilgi: Bir Micro-SD kartı ile cep telefonunuzun hafıza  
kapasitesini yükseltebilirsiniz. Bu tür kartları elektronik  
mağazalarında bulabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Ekran (display) boş/siyah kalıyor:  

Telefon enerji tasarruf modundadır  
(bir tuşa basın). Veya kapalıdır  
_ Açmak için 2 saniye boyunca  tuşuna basın.

Cep telefonu tepki vermiyor:  
Pili çıkarın, tekrar takın ve cihazı açın. Telefon halen tepki 
vermiyorsa, lütfen servis merkezine başvurun.

Şarj işlemi başlamıyor:  
Şarj işleminin başlaması birkaç dakika sürebilir.  
30 dakika sonra halen bir tepki alınamıyorsa servis  
merkezine başvurun.

ParçaNo: V34_ShortManual-V1a_55376-TUR | 201405 | Baskı hataları, hatalar ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 GLAM



SMS MESAJLARI

SMS (Short Message Service), azami 160 karakter  
ile yazılmış kısa mesajlardır.

Mesaj yazma:  
Menü menu  _ Mesajlar  _ Mesaj yaz .  
Metin girişi tuş takımı üzerinden yapılır. 

 ¡ Her tuşta birden fazla karakter mevcuttur, ardı ardına  
basıldığında görüntülenir.  
(örn. 2x 4

ghi , 1x 2
abc , 3x 5

jk l , 3x 5
jk l , 3x 6

mno  Hallo için)  
1   . , ! ? ‘ “ @ : 1

2
abc   a b c 2 ä æ å à

3
def   d e f 3 è è ê

4
ghi   g h i 4 ì í î ï

5
jk l   j k l 5 £

6
mno   m n o 6 ö ø ó

7
pqrs   p q r s 7 ß $
8

tuv   t u v 8 ü ù ú
9
wxyz   w x y z 9 ý þ
0   Boşluk; 0

+    Özel karakter: , .   ? ; : ! “ ’  
@ _  ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

 ¡ Giriş yöntemini #
a A1  ile değiştirme:  

 ¡ abc _ sadece küçük
 ¡ ABC _ sadece büyük

 ¡ Abc _ büyük ve küçük
 ¡ 123 _ rakamlar

 ¡ Tümünü sil:  tuşuna basın ve basılı tutun.

Mesaj gönderme:  
2x  tuşuna basarak Gönder seçin ve numarayı girin  
veya  ile kişilerde arayın ve  ile gönderin.

Mesaj alma:  
Kısa bir ses sinyali ve dış ekrandaki bir mesaj,  
yeni gelen mesajlar hakkında sizi bilgilendirir.  

 ile mesajı derhal okuyabilir veya menü  
Mesajlar _ Gelen üzerinden daha önce alınmış  
mesajların listesini görebilirsiniz.

KİŞİLER

İsim ve numaraları kaydetme (daima uluslararası ülke kodu ile, 
örn. İsviçre +41, Avusturya +43 ve Almanya +49) 
Menüyü menu  ile açın _ daha sonra ,  ile Kişiler seçin 
_ Menü noktaları: İsim ara, Yeni kişi, Kişi değiştir, Sil,  
Kişiyi SMS ile gönder, Kişiyi kopyala, Numaram,  
Hızlı arama tuşları, Acil durum numaraları, Kişiler-Ayarlar  
ve Kişilerde SMS.

Kişilerin kaydedilmesi (isim & numara):  
Menü menu  _ daha sonra Kişiler ,   
_ Yeni kişi ,   
_ isim girin (metin girişi için bkz. bölüm Mesaj yaz)  
_  _ numarayı ekleyin _   
_ Kişi fotoğrafı Evet/Hayır  _  ile kaydedin.

Kişilerde arama:  
 ile Kişiler'i açın _ 

 ¡  ve  ile kayıtların arasında geçiş yapın
 ¡ veya rakam tuşları ile aranan kaydın baş harflerini girin  
(gerekirse  ile ileri gidin). _

 Kayıt seçildiğinde  ile aramayı başlatın.

SMS üzerinden yeni kişi alma:  
SMS üzerinden kişileri almak için Kişiler menüsünde  
_ Kişilerde SMS fonksiyonunu etkinleştirin.  
Yeni kayıtları size herkesin (Açık) veya sadece telefonunuzda 
kayıtlı kişilerin (Sadece kişilerden) göndereceğine dair seçim 
yapın. Aşağıdaki içeriğe sahip bir SMS aldığınızda telefon 
numarası kişilere otomatik olarak kaydedilir:  
#İsim#Numara#, örn. #Martin#+436641234567#

EKRANDAKİ SEMBOLLER   Şebeke sinyal gücü

  Roaming (yurtdışı)

  Pil göstergesi

  Yeni mesaj

  Cevapsız aramalar

  Arama yönlendirme

  Profil: Sessiz/uyku modu

  Profil: Maksimum

   Profil:  
Toplantı/Tiyatro

  Bluetooth açık

  Bluetooth bağlandı

  Alarm açık

Tekrar arama:  
Arama kaydı görmek için  tuşuna basın.  
_  ve  ile bir numara seçin.  
_  ile aramayı başlatın.

Eller serbest konuş: Konuşma esnasında  ile eller serbest 
konuşma fonksiyonunu açma veya kapatma.

Hazır modu:  
Hazır modunda cihaz açıktır, ancak herhangi bir  
uygulama çalışmaz (arama, SMS, …). 

Menüye giriş: 
 ¡ Menüyü açmak için menu  tuşuna basın.
 ¡ Menü noktaları arasında geçiş:  ve/veya  ile.  
Ekranın üst kenarında güncel olarak işaretlenmiş  
menü noktası görüntülenir.

 ¡ Menü noktaları kendilerine atanan rakamlarla doğrudan 
seçilebilir.

 ¡ Ekranda (tuşların üst tarafında) görüntülenen seçeneği  
seçmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

 ¡ Hazır moduna geri dönmek için,  
 tuşuna birkaç kez basın veya telefonun kapağını kapatın.

Enerji tasarrufu:  
Birkaç saniye boyunca bir giriş yapılmazsa, enerji tasarrufu 
amacıyla ekran kapatılır. Bir arama geldiğinde veya herhangi 
bir tuşa basıldığında ekran tekrar otomatik olarak açılır. 

İLK ADIMLAR

 ¡  tuşuna en az 2 saniye boyunca basıldığında telefon açılır. 
 ¡ Kapatmak için aynı şekilde   tuşuna 2 saniye  
boyunca basın.

Yeni bir SIM kartının ilk kez kullanılmasında:  
4 haneli PIN kodunu (kişisel tanımlama numarası) girin  
_  ile onaylayın 

Bilgi: PIN kodu, cep telefonunuzu başkasının açmasını engelle-
mek için kullanılan 4 haneli sayı kombinasyonudur. En fazla 
üç giriş denemesi hakkınız var,  
üçüncü yanlış girişten sonra SIM kart kilidi sadece PUK kodu 
ile açılabilir. PIN kodunu ve PUK kodunu, şebeke operatörü-
nüz tarafından verilen belgeler arasında bulabilirsiniz.

	_  ve  ile Dil seçin _   
_ Saat ayarla _  _ Tarih ayarla _   
_  ve  ile Metin boyutu seçin: Küçük veya Büyük _  

Gelen arama: 
 ¡ Cevaplama: Telefon kapağını açın ve  ile cevaplayın
 ¡ Reddetme:  tuşuna basın veya telefon kapağını kapatın
 ¡ Zil sesini geçici olarak sessize alma:  

 tuşuna (yanda) basın

Konuşmayı sonlandırma:  tuşuna basın veya telefon  
kapağını kapatın

Arama: Tuş takımı üzerinden telefon numarasını  
(alan kodu ile birlikte) girin _  ile aramayı başlatın. 

 Cevaplama/OK-tuşu
 ¡ Aramayı başlatma veya bir çağrıyı cevaplama

 ¡ Menüde: Seçimi onaylama 
 ¡ Hazır durumda: Arama kaydı aç

Ses seviyesi ayarı  & 
 ¡ Kulaklık ses seviyesini değiştirme

 ¡ Telefon çalıyor: Zil sesini sessize almak için  tuşuna basın 
(bir sonraki aramada tekrar çalar)

 Favoriler tuşu
Çok sık kullandığınız fonksiyonları bu tuşlara 

 atayabilirsiniz. Değiştirme veya atama için Menü _ Ayarlar _ 
Favoriler tuşu

1   tuşu ( Telesekreter)
Telesekreteri dinlemek için uzun süreli basın

+  tuşu
 ¡ uzun süreli basın: + (ülke kodları için, 

 örn. +49 Almanya için)
 ¡ Yazma esnasında: Sembol  

(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)

 Kapat/Geri/Sil tuşu
 ¡ Konuşma esnasında: Sonlandır
 ¡ Menüde: Bir adım geri
 ¡ Rakam veya harf girişinde: Sil

  Ok tuşları
 ¡ Kişiler ve menüde gezinme
 ¡ Hazır durumda  ile Kişiler menüsünü açın

 Fotoğraf tuşu
Tek bir tuşla kaydedilmiş resimlerinize gidin.

menu  Menü tuşu
Tek bir tuş dokunuşuyla menüyü açın.

#
a A1  tuşu
 ¡ Yazma esnasında: Büyük ve küçük harf ve de rakamlar 
arasında geçiş

 Aç/Kapat tuşu
Basma ve basılı tutma: Açma veya kapatma

El feneri

Kulaklık bağlantısı
Dikkat: Şarj yuvası değildir!

USB şarj kablosu için yuva
 ¡ Pili şarj etmek için
 ¡ Bilgisayara USB bağlantısı

 Acil çağrı tuşu
Acil durumda 3 saniye  
boyunca basın.

 El feneri tuşu
Cihaz açıkken:

 ¡ Açma: 2 saniye boyunca basın.
 ¡ Kapatma: Kısa süreli basın

 Kamera tuşu
 ¡ Kamerayı açma
 ¡ Deklanşör

USB şarj kablosu için yuva


