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Sesli yardým ve konuþma
Sesli yardým 

Sesli yardým, ekrana bakmadan cihazýnýzýn bazý temel 
iþlevlerini kullanmanýzý saðlayarak ekrandaki metni 
okur. Aþaðýdaki iþlevler arasýndan seçim yapýn:

Son aramalar—Cevapsýz ve gelen aramalar, aranan 
numaralar ve sýk yapýlan aramalar ile ilgili bilgileri 
dinlemek için kullanýlýr.

Rehber—Rehberdeki kayýtlarý dinlemek için kullanýlýr. 
Bir kartvizit bulmak için aþaðý kaydýrýn. Gruplar listesini 
açmak için saða kaydýrýn. Kartvizit aramak için arama 
tuþuna basýn. Rehber’de 50’den fazla kayýt varsa bu 
iþlevi kullanmayýn.

Telesekreter—Telesekreterinizi (þebeke servisi) aramak 
için kullanýlýr.

Num. çevirici—Numara aramak için kullanýlýr. Bir 
numara girin ve aþaðý ve yukarý kaydýrýn. Doðru haneyi 
duyduðunuzda kaydýrma tuþuna basýn. Bütün numarayý 
girinceye kadar her haneyi seçmeye devam edin. Kartvizit 
aramak için arama tuþuna basýn.

Saat—O anki saati dinlemek için kullanýlýr. Tarihi dinlemek 
için aþaðý kaydýrýn.

Daha fazla seçeneði dinlemek için Seçenek seçeneðini 
belirleyin.

Konuþma 

Konuþma uygulamasýnda dili ve mesaj okumak için 
kullanýlacak sesi seçebilirsiniz. Hýzý ve konuþmanýn ses 
seviyesini ayarlamak için Ses ayarlarý seçeneðini belirleyin.

Ses dile baðlýdýr. Dili deðiþtirdiðinizde ses dilin varsayýlan 
sesine geçer. Ýstendiðinde dil için baþka bir ses seçin.

Seçilen dilin kullanýlabilir seslerini görüntülemek için saða 
kaydýrýn. Ses çalmak, ses ile ilgili bilgileri görüntülemek 
veya sesi silmek için Seçenek > Sesi çal, Ses bilgileri 
seçeneðini veya Sil seçeneðini belirleyin.


