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Hey...

Bu hələ tam təlimat deyil, telefonunda...

Telefonunuzda istifadəçi təlimatı var – o, həmişə sizinlədir və ondan istənilən vaxt faydalanmaq olar.
Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Nokia Care.

www.youtube.com/NokiaSupportVideos ünvanında videolara baxın.

Nokia Xidmət şərtləri və Məxfilik siyasəti haqqında məlumat üçün www.nokia.com/privacy ünvanına
daxil olun.
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Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və
ya təhlükə törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, xəstəxanada və ya tibbi cihazların, yanacağın,

kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün. Məhdud ərazilərə dair bütün
təlimatlara əməl edin.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın.
Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ

Bütün simsiz cihazlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə
bilər.

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdıra və ya təmir edə bilər.

BATAREYALAR, ADAPTERLƏR VƏ DİGƏR AKSESSUARLAR

Bu cihaz üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və digər
aksessuarlardan istifadə edin. IEC/EN 62684 ilə müvafiq olan və cihazınızın mikro-USB
məlumat portuna qoşula bilən üçüncü tərəflərə məxsus adapterlər bu cihazla uyğun gələ

bilər. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN

Cihazınız suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

ŞÜŞƏ HİSSƏLƏR

Cihazın ekranı şüşədən hazırlanıb. Əgər cihaz sərt səthin üzərinə düşərsə və ya güclü təsirə
məruz qalarsa bu şüşə sına bilər. Əgər şüşə sınarsa, şüşə hissələrinə toxunmayın və ya sınmış

şüşəni cihazdan təmizləməyə cəhd etməyin. Şüşə ixtisaslı xidmət heyəti tərəfindən dəyişdirilənə
qədər cihazdan istifadə etməyin.

EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN

Eşitmə qabiliyyətinizin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün uzun müddət yüksək səs
səviyyəsi ilə qulaq asmayın. Səsucaldandan istifadə etdikdə cihazı qulağınıza yaxın tutarkən

ehtiyatlı olun.

SAR

Bu cihaz normal istifadə zamanı qulağa qoyulduqda, həmçinin bədəndən ən azı 1,5 santimetr
(5/8 düym) məsafədə olduqda RF təsirinə dair təlimatlara cavab verir. Xüsusi maksimal SAR

qiymətlərini bu istifadəçi təlimatlarının Sertifikatlaşma Məlumatı (SAR) bölməsində tapa bilərsiniz.
Əlavə məlumat üçün www.sar-tick.com ünvanına daxil olun.
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Üstünüzdə gəzdirmək üçün kəmər qısqacı və ya başqa formada cihaz saxlayıcısından istifadə
edirsinizsə, onların tərkibində metal olmamalı və bədəninizdən ən azı yuxarıda göstərilən məsafədə
uzaq olmalıdır. Nəzərə alın ki, mobil cihazlar hətta səs zəngi etmədikdə belə şüa ötürə bilər.
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İlk addımlar

İlkin xüsusiyyətlərlə tanış olun və qısa müddətə telefonu işlək vəziyyətə gətirin.

Düymələr və hissələr
Yeni telefonunuzun düymə və hissələrini kəşf edin.

1 Mikro SİM saxlayıcısı
2 Mikro-USB konnektoru
3 Qulaqlıqlar və dinamiklər üçün konnektor
(3,5 mm)
4 Ön kamera
5 Məsafə/İşıq sensoru
6 Səs səviyyəsi düymələri
7 İșəsalma/Kilid düyməsi
8 Kamera düyməsi
9 Geri düyməsi
10 Bașlanğıc düyməsi
11 Axtarıș düyməsi
12 Mikrofon
13 Qulaqlıq

14 Kamera işığı
15 Arxa kamera
16 Simsiz doldurulma konnektorları
17 Dinamik
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Geri, axtarış və başlama düyməsi
Geri, başlama və axtarış düymələri telefonunuzda naviqasiya etməyə kömək edir.

• Açıq proqramlar arasında keçid etmək üçün  vurub saxlayın, sola və ya sağa vurun və istədiyiniz
proqramı seçin.

• Əvvəlki ekrana geri qayıtmaq üçün  vurun. Telefonunuz son dəfə kilidləndikdən sonra daxil
olduğunuz proqramları və veb-saytları xatırlayır.

• Başlanğıc ekranına daxil olmaq üçün  basın. Daxil olduğunuz proqram arxa planda açıq qalır.
• Telefonunuzu səsinizlə idarə etmək üçün  basıb saxlayın və səs əmrini deyin.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir. Xüsusiyyət və xidmətin mövcudluğuna dair
əlavə məlumat üçün www.windowsphone.com ünvanında Qaydalar bölməsinə baxın.

• İnternetdə axtarış etmək üçün  basın.

Antena yerləri
Optimal faydalanmaq üçün telefonunuzda antenaların harada yerləşdiyini öyrənin.

Antenna istifadədə olduğu zaman ona toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə
təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjidən istifadəsi batareyanın ömrünü azalda bilər.

Antena sahələri işarələnib.

SIM kartı daxil etmək
Telefonunuza SIM kartı daxil etməyi öyrənmək üçün bunu uxuyun.

Mühüm: Bu cihaz yalnız mini-UICC SIM kart ilə (həmçinin mikro-SIM kart kimi də tanınır) istifadə
üçün nəzərdə tutulub. Mikro-SIM kart standart SIM kartdan kiçikdir. Uyğun olmayan SIM
kartlardan və ya SIM kart adapterlərindən istifadə karta və ya cihaza zərər vura bilər və kartda
saxlanmış məlumatları korlaya bilər.
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İşarə:SİM saxlayıcısını açmaq üçün SİM qapı açarından istifadə edin. Açarı itirsəniz, kağız
qısqacından istifadə edə bilərsiniz.

SIM kartını daxil etməzdən əvvəl telefonu söndürmək lazımdır.

1. Saxlayıcı boşalana kimi açarı dəliyə doğru basın və saxlayıcını çıxardın.

2. Kontakt sahəsinin üzü yuxarı olduğunu yoxlayın və kartı saxlayıcıya taxın.

3. Yerləşənə kimi saxlayıcını geri yerinə basın.
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SIM kartı çıxartmaq
Yeni SIM kart almısınız? Əvvəlki kartı telefondan necə çıxartmağı öyrənin.

1. Telefonu söndürün.
2. SİM kart saxlayıcısını açmaq üçün saxlayıcı açılana kimi SİM qapısının açarını dəliyə salın və saxlayıcını
çıxardın.

3. Kartı saxlayıcıdan çıxardın.

Telefonu doldurmaq
Telefonu necə doldurmaı öyrənin.

Telefonu USB adapteri ilə doldurmaq

Batareyanız zavodda qismən doldurulur, lakin ilk dəfə telefonu yandırmazdan əvvəl onu yenidən
doldurmalı ola bilərsiniz.

Telefonunuzu doldurmaq üçün müvafiq USB kabelindən istifadə edin.

1. Əvvəlcə USB kabelini adapterə qoşun, adapteri divardakı enerji mənbəyinə taxın və kabelin mikro-
USB sonluğunu telefona qoşun.
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2. Batareya dolu olduqda, adapteri telefondan, sonra divardakı enerji mənbəyindən ayırın.

Batareyanı doldurmaq üçün müəyyən doldurulma limiti yoxdur və telefondan doldurulma zamanı
istifadə edə bilərsiniz.

Tamamilə boş batareyanı doldurmağa başladığınızda ekran oyanana kimi başla düyməsi  yanıb-
sönür və doldurulma gedişatı göstərilir.

Batareya tam boşaldıqda, telefondan istifadə etməyiniz onun 20 dəqiqəyə qədər doldurulması lazım
gələ bilər. Doldurulma göstəricisi bu dəfə göstərilməyə bilər.

İşarə:Divar rozetkası olmadıqda USB ilə doldurulmadan istifadə edə bilərsiniz. Cihaz
doldurularkən məlumat ötürülə bilər. USB ilə doldurulmanın effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənə bilər və doldurulmanın başlaması və cihazın fəaliyyətə başlaması uzun müddət çəkə
bilər.

Əvvəlcə USB kabelini kompüterə, sonra telefona qoşun. Batareya dolu olduqda, əvvəlcə USB
kabelini telefondan, sonra kompüterdən çıxardın.

Batareya dəfələrlə doldurula və boșaldıla bilər, lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danıșmaq və
gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısadırsa, batareyanı dəyișin.

Telefonu simsiz doldurun

Kabellərdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq cihazınızı simsiz adapterin üzərinə qoyun
və o, dərhal doldurulmağa bașlayacaq.

Telefonun doldurulma sahələri və adapter bir-birinə toxunmalıdır, buna görə də, telefon və adapteri
düzgün yerləșdirin. Telefon modellərinin hamısı bütün adapterlərlə uyğun gəlmir.
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Simsiz doldurulma ișləməsi üçün sizə içərisində Qi loqotipi ilə damğalanmıș Nokia simsiz doldurulma
qapağı lazım CC-3065 olacaq. Qapaq satıș paketi ilə birgə təmin olunur və ya ayrıca satılır. Yalnız orijinal
Nokia simsiz doldurulma örtüklərindən istifadə edin.

Nokia simsiz adapterləri, məsələn, simsiz doldurulma paneli DT-900 ayrıca satılır.

Simsiz doldurulma üçün yalnız təsdiqlənmiş Qi adapterlərindən istifadə edin.

1. Simsiz adapter ișlək vəziyyətdə olmalıdır.
2. Simsiz doldurulma qapağı yerində olmaqla telefonunuzu simsiz doldurucuya elə yerləșdirin ki,
doldurulma sahələri toxunsun.
3. Batareya yüklənən kimi telefonunuzu adapterdən ayırın.
Yükləmə sahəsi ișıqlanır.

Xəbərdarlıq: Adapter və cihaz arasında heç bir əşya olmadığını yoxlayın. Doldurulma sahəsinin
yanında cihazın səthinə heç nə, məsələn, stikerlər yapışdırmayın.

Simsiz doldurulma haqqında ətraflı məlumat üçün adapterin istifadəçi təlimatını oxuyun və simsiz
doldurucunun örtüyünə baxın.
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Batareya

Batareyanızın qayğısına qalın, o, telefonunuzun həyat enerjisidir.

Telefonunuz daxili, stasionar, təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Yalnız Nokia tərəfindən
təsdiqlənmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş adapterlərdən istifadə edin. Həmçinin telefonunuzu
doldurmaq üçün müvafiq USB kabelindən (daxil edilib) istifadə edə bilərsiniz.

Arxa qapağı açmağa və ya batareyanı çıxartmağa cəhd etməyin; cihazı zədələyə bilərsiniz. Batareyanın
dəyişdirilməsi üçün onu yaxınlıqda yerləşən səlahiyyətli xidmət mərkəzinə aparın.

Mühüm: Ancaq ixtisaslı işçilər və ya səlahiyyətli xidmət kanalları batareyanı əvəz etməlidir.
Batareyanın icazəsiz əvəz edilməsi zəmanətinizi qüvvədən sala bilər.

İlk dəfə işə salmaq
Yeni telefonunuzdan necə istifadə etməyi öyrənin.

Yeni telefonunuza əla funksiyalar daxildir və onlar telefonu ilk dəfə işə saldığınızda quraşdırılacaq.
Telefonunuzun hazır olması üçün bir neçə dəqiqə gözləyin.

Telefonu yandırmaq

Hazırsınız? Telefonunuzu yandırın və onu kəşf etməyə başlayın.

Telefon titrəyənə kimi işəsalma düyməsini basıb saxlayın.

Telefonu söndürmək
İşəsalma düyməsini basıb saxlayın və kilid ekranını aşağı çəkin.
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Microsoft hesabı

Microsoft hesabı kompüter və ya telefonunuzdan vahid istifadəçi adı və parolu ilə Microsoft
xidmətlərinə daxil ola bilərsiniz. Eyni istifadəçi adı və parolundan Xbox-da da istifadə edə bilərsiniz.

Microsoft hesabı ilə siz, məsələn așağıdakıları edə bilərsiniz:

• Mağazadan məzmun yükləyin.
• Əlaqələrin ehtiyat nüsxəsini çıxardın.
• Șəkilləri və sənədləri yükləyin, saxlayın və paylașın.
• Telefonun SkyDrive-da ehtiyat nüsxəsini çıxardın.
• Xbox oyunları oynayın.
• Avatar və oyun nailiyyətlərinizi telefonunuzda baxın və telefonda oyun oynadıqda onları artırın.
• Find My Phone xüsusiyyəti ilə telefonunuzu izləyin və itmiș telefonu bloklayın.
• Əlaqələr mərkəzində sosial șəbəkə xidmətlərindən yeniliklər əldə edin.

Microsoft hesabı və xidmətləri haqqında ətraflı öyrənmək üçün www.windowsphone.com ünvanına
daxil olun.

Microsoft hesabını yaratmaq

Həyatınıza rəng qatın və telefonunuzdan daha çox faydalanın – Microsoft hesabı yaradın.
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Microsoft hesabı yaratmaq üçün sizə İnternet bağlantısı lazımdır. Məlumat ötürülməsi üzrə tarif
planınız yoxdursa, məlumat ötürülməsi üzrə xərclər sürətlə arta bilər. Mümkün məlumat qiymətləri
ilə bağlı məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın. İnternetə qoşula bilmirsinizsə,
hesabı daha sonra da yarada bilərsiniz.

1. Telefona SIM kartını daxil edərək onu yandırın.
2. Telefonu quraşdırmaq üçün ekranda görünən təlimatlara əməl edin.
3. Microsoft hesabını yaradın və ya mövcud istifadəçi adı və parolu ilə daxil olun.
İlkin quraşdırma zamanı təcili yardım zəngi etmək üçün vurun: Fövqəladə zəng

Microsoft hesabını daha sonra yaratmaq üçün telefonunuzdan Microsoft proqramı və ya xidmətini
açın. Yaxud başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > E-poçt+hesablar > Hesab əlavə
edin vurun. Hesabınızı İnternetdə yaratmaq və ya parolunuzu sıfırlamaq üçün www.live.com ünvanına
daxil olun.

Əlaqələri köçürmək

Ən yaxınlarınız və ən əzizləriniz bir addımlığınızda olsun. Əlaqələrinizi və mətn mesajlarınızı köhnə
telefonunuzdan asan köçürmək üçün Məlumatlarımı köçür proqramından istifadə edin.

© 2013 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur. 15

http://www.live.com/


İşarə:Əgər cihazınız Windows Phone-nun əvvəlki modellərindəndirsə yaxud əlaqələrinizin
nüsxəsini artıq Windows Live-da çıxarmısınızsa, siz həmçinin hesabınızı telefonunuza əlavə edə
və əlaqələrinizi telefona birbaşa xidmətdən idxal edə bilərsiniz.

Köhnə telefonunuz Bluetooth-u dəstəkləməlidir. Köhnə telefonunuzda olan əlaqələr SIM kartda deyil,
telefonun yaddaşında saxlanmalıdır. Proqram bütün telefon modellərini dəstəkləməyə bilər.

1. Köhnə telefonunuzda Bluetooth-u yandırın.
2. Yeni telefonunuzun başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Məlumatlarımı köçür.
3. davam et vurun və Bluetooth-u yandırın.
4. Tapılmış cihazların siyahısından köhnə telefonunuzu seçin və hər iki telefonda göstərilən
göstərişlərə əməl edin.

Əgər əlaqələriniz yeni telefonunuzun dəstəkləmədiyi bir dildə yazılıblarsa, əlaqə məlumatı düzgün
göstərilməyə bilər.

Düymələri və ekranı kilidləmək
Telefonunuz cibinizdə və ya çantanızda olduqda təsadüfən zəng edilməsinin qarşısını almaq
istəyirsiniz?

İşəsalma düyməsinə basın.
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Düymələrin və ekranın kilidini açın.
İşəsalma düyməsini basın və ekran kilidini yuxarı çəkin.

Düymələr və ekranın avtomatik kilidlənməsini təyin edin.
Başlanğıc ekranında sola vurub  Parametrlər > Kilid ekranı > Ekran işində fasilə vurun və düymə
və ekranın avtomatik kilidlənməsi üçün lazım olan vaxtı daxil edin.

Qulaqlığı qoşmaq
Sevimli musiqinizdən zövq alın və ya zəng zamanı əllərinizdən istifadə edin.

Telefonunuza qulaqlığı qoşun.
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Siqnal yaradan məhsulları qoşma bu cihaza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini audio
konnektora qoşma. Bu cihazla istifadə edilməsi təsdiq edilənlərdən başqa cihazı və ya qulaqlığı audio
konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetir.

Səs səviyyəsini dəyișmək
Səs-küylü mühitlərdə telefonun zəngini eșitməkdə çətinlik çəkirsiniz yaxud zənglər çox gurdur? Səs
səviyyəsini istəyinizə görə dəyișə bilərsiniz.

Səs düymələrindən istifadə edin.

Səs səviyyəsi düymələri bütün səslərə, həmçinin siqnal və xatırladıcılara nəzarət edir.

İşarə:Səs səviyyəsini dəyișdikdə telefonu titrəmə, səssiz və ya normal rejimə də dəyișmək olar.
Ekranın yuxarısında səs səviyyəsinə nəzarət panelində vurun ,  və ya . Mövcud seçimlər
rejim parametrlərinizdən asılı ola bilər. Parametrləri dəyișmək üçün bașlanğıc ekranında sola
sürüșdürün və  Parametrlər > Zəng melodiyaları+səslər vurun.

Telefonunuzda göstərilən nișanlar
Ekranın yuxarısındakı vəziyyət zolağı sizə cari vaxtı, batareya və siqnal gücü və sairə haqqında məlumat
verir.

İşarə:Gizli nișanlara baxmaq üçün vəziyyət zolağına vurun.
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  Siqnal gücü

  Batareya gücünün səviyyəsi

  Batareya doldurulur.

  Batareyaya qənaət rejimi aktivdir.

  Zəngləriniz digər nömrəyə və ya səsli poçtunuza yönəldilir.

  Telefonunuzda SIM kart yoxdur.

  SIM kartınız kilidlənib.

  Telefonunuza Bluetooth cihazı qoșulub.

  Wi-Fi qoșulması mövcuddur.

  Wi-Fi qoșulması aktivdir.

  Proqram və ya xidmət yeriniz haqda məlumatdan istifadə edir.

  Telefonunuz rouminqdədir və daxili mobil şəbəkənizdə deyil.

  Titrəmə rejimi aktivdir.

  Uçuș rejimi aktivdir.

  Səssiz rejim aktivdir.

Hazırda qoșulduğunuz mobil șəbəkənin növü bir hərflə, bir neçə hərflə yaxud hərf və rəqəmlərin
qarıșığı ilə göstərilə bilər. Məsələn, șəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq .

Nișanlar sizin region və ya șəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.
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Əsaslar

Yeni telefonunuzdan maksimum şəkildə istifadə etməyi öyrənin.

Telefonunuzla tanıș olun
Telefonunuzun iki görünüșü var və sizi nə baș verdiyinə dair məlumatlandırır.

Bașlama ekranı və proqramlar menyusuna keçmək üçün sola və ya sağa sürüșdürün.

Bașlama ekranı: Animasiyalı və canlı lövhələr cavabsız zəngləri və alınmıș mesajları, ən son xəbərləri
və hava proqnozlarını və s. göstərir.

Siz lövhəciklərin ölçüsünü dəyișə və onları yenidən təșkil edə, əlaqələri, proqramları, axınları, poçt
qutularını, veb-saytları və digər istədiyiniz elementləri bura daxil edə bilərsiniz. Daxil edilmiș əlaqələrin
yeniləmələri lövhəcikdə göstərilir və siz onların detallarına birbașa bașlama ekranında baxa bilərsiniz.

Proqramlar menyusu: Bütün proqramlarınız burada səliqə düzülüb.

Çoxlu proqramınız var? Axtarıș etmək üçün  vurun.

Görünüşlər arasında keçid

Əgər başlama ekranında istədiyiniz proqramlarınızdan bəziləri yoxdursa, onları proqramlar
menyusunda tapa bilərsiniz.

Görünüşlər arasında keçmək üçün sadəcə sola və ya sağa sürüşdürün.
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İşarə:Müxtəlif tapşırıqları icra edirsinizsə, onlar arasında keçid etmək olduqca asandır.  basıb
saxlayın, istədiyiniz proqrama tərəf sürüşdürüb proqramın üzərinə vurun. Bəzi proqramlar arxa
planda işlədikdə burada görünməyə bilər. Onlara baxmaq üçün proqramlar menyusuna daxil
olun,  Parametrlər vurun, sola sürüşdürün və Fon tapşırıqları vurun.

Toxunuş ekranından istifadə

Telefonunuzun toxunma, sürüşdürmə və ya çəkmə jestlərini kəşf edin.

1. Telefondan istifadə etmək üçün sadəcə olaraq toxunuş ekranına vurun və ya vurub saxlayın.
2. Digər seçimləri açmaq üçün menyu açılana kimi barmağınızı elementin üzərində saxlayın.

İşarə:Hətta əlcəklərinizi geyinərkən telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz. Bașlama ekranında
sola sürüșdürün və  Parametrlər > displey+toxunuş vurun. toxunuş üzərinə sürüşdürərək
Toxunuş həssaslığı parametrini Yüksək kimi təyin edin.
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Nümunə: Proqramı və ya başqa bir elementi açmaq üçün proqrama və ya elementə vurun.
Təqvim elementini silmək və ya redaktə etmək üçün elementə vurub saxlayın və müvafiq seçimi
edin.

Elementi çəkmək üçün ona vurub saxlayın
Barmağınızı bir-iki saniyə elementin üzərində saxlayın və barmağınızı ekranda sürüşdürün.

Sürüşdürmə
Barmağınızı ekrana qoyun və onu arzu edilən istiqamətdə sürüşdürün.
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Nümunə: Başlanğıc ekranı və ya proqramlar menyusuna və ya mərkəzlərdə müxtəlif görünüşlərə
keçmək üçün sola və ya sağa sürüşdürün. Uzun siyahı və ya menyunu sürətlə nəzərdən keçirmək
üçün barmağınızı ekrana vuraraq yuxarı və ya aşağı hərəkət etdirin və çəkin. Sürüşdürməni
dayandırmaq üçün ekrana vurun.

Böyütmək və ya kiçiltmək
İki barmağınızı elementin, məsələn, xəritə, şəkil və ya veb-səhifənin üzərinə qoyaraq barmaqlarınızı
bir-birindən ayırın və ya bir-birinə yaxınlaşdırın.
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Mühüm: Ekranın cızılmasının qarşısını alın.

Telefondan rahatlıqla istifadə etmək

Kiçik mətn və ya tutqun şəkillərlə mübarizə aparırsınız? Şriftləri böyüdün və ekrana baxışı asanlaşdırın.
Telefonunuzdan teleks cihazı (TTY/TDD) ilə birlikdə istifadə edə bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun.
2. Vurun: Giriş asanlığı.

Şrift ölçüsünü dəyişmək
Mətn ölçüsü sürüşdürücüsünü çəkin.

Yüksək kontrastı aktivləşdirmək
Yüksək kəskinlik seçimini Aktiv  kimi dəyişin.

Ekranı böyütmək
Ekran böyüdücüsü seçimini Aktiv  olaraq təyin edin və iki barmağınızla ekrana iki dəfə vurun.
Böyüdücüdən istifadə edərkən ekranda hərəkət etmək üçün iki barmağınızdan istifadə edin.
Böyütməni dayandırmaq üçün iki barmağınızla ekrana iki dəfə vurun.
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Telefondan TTY/TDD ilə istifadə etmək
TTY/TDD rejimi seçimini Dolu kimi dəyişin.
Mövcud TTY/TDD rejimləri şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı ola bilər.

Telefondan uçuş rejimində istifadə

Zəng etmək və ya zəng qəbul etmək istəmədiyiniz yerlərdə uçuş rejimini aktivləşdirsəniz belə, musiqi,
videolar və oflayn oyunlara daxil ola bilərsiniz.

Uçuş rejimi mobil şəbəkə ilə bağlantıları bağlayır və telefonunuzun simsiz funksiyalarını söndürür.
Cihazınız tərəfindən dəstəklənirsə, cihazın NFC ödənişi və bilet funksiyası aktiv qala bilər. Verilmiş
təlimatlara və təhlükəsizlik tələblərinə (məsələn, təyyarədə) və müvafiq qanunlara və qaydalara əməl
edin. İcazə verildikdə, siz Wi-Fi şəbəkəsinə qoşula, məsələn, İnternetə baxa və ya uçuş rejimində
Bluetooth-u və NFC paylaşımını yandıra bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Uçuş rejimi vurun.
2. Status seçimini Aktiv  kimi dəyişin.

Səs ilə telefonu idarə etmək

Əlləriniz doludur və telefondan istifadə etməlisiniz? Siz zəng etmək, mətn mesajı yazmaq, vebi
axtarmaq və ya proqramı açmaq üçün öz səsinizdən istifadə edə bilərsiniz.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir. Dəstəklənən dillər haqqında məlumat üçün
www.windowsphone.com ünvanına daxil olun.

1.  düyməsini basıb saxlayın.
2. Üzünüz telefona səs əmrini söyləyin.

Nümunə: Qrafikinizi yoxlamaq üçün Open calendar söyləyin.

Telefonu fərdiləşdirmək
Başlanğıc ekranını necə fərdiləşdirməyi və zəng melodiyalarını dəyişdirməyi öyrənin.
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Başlanğıc ekranını fərdiləşdirmək

Ən çox istifadə etdiyiniz proqramları başlanğıc ekranında görmək istəyirsiniz? Sevimli proqramlarınızı,
veb-saytları və sairəni başlama ekranına əlavə edə və ya lövhəciklərin istədiyiniz kimi ölçüsünü dəyişə
bilərsiniz.

1. Proqramı əlavə etmək üçün sola vuraraq proqramlar menyusuna keçin.
2. Proqrama vurub saxlayın və sonra Başlanğıca daxil et seçiminə vurun.

Əlaqəni əlavə etmək
 Əlaqələr vurun, əlaqəyə vurub saxlayın və sonra Başlanğıca daxil et vurun.

Əlaqələri daxil etdiyinizdə, onların axın yeniləmələri lövhəcikdə göstərilir və siz onlara birbaşa olaraq
başlama ekranından zəng edə bilərsiniz.

Veb-saytı əlavə etmək
Veb-sayta daxil olun və  > Başlanğıca daxil et vurun.

Lövhəciyin yerini dəyişmək
Lövhəciyə vurub saxlayaraq onu yeni yerə çəkin və ekrana vurun.
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Lövhəciyi silmək və ya ölçüsünü dəyişmək
Ölçüsünü dəyişmək üçün lövhəciyə vurub saxlayaraq ox işarəsinə vurun.
Lövhəciklər kiçik, orta və ya böyük ölçülü ola bilər. Lövhəcik nə qədər böyük olarsa, bir o qədər çox
məlumat göstərər.

Silmək üçün lövhəciyə vurub saxlayaraq  vurun.

Parıltı ekran parametrlərini dəyişmək

Telefonunuz həmişə xidmətinizdə olsun. Telefonunuz gözləmə rejimində olduqda, ekran sönülü
olduqda belə vaxtı yoxlaya bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün,  Parametrlər > displey+toxunuş vurun və Parıltı üzərinə
sürüşdürün.
2. Parıltı seçimini Həmişə aktiv kimi dəyişin.
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İşarə:Hətta işəsalma düyməsi əlçatan olmadıqda belə, məsələn, telefon avtomobil saxlayıcısında
olduqda, telefonu gözləmədən çıxartmaq asandır. Sadəcə ekrana iki dəfə vurun.

İki dəfə vurmanı yandırmaq/söndürmək
Başlama ekranında sola sürüşdürün,  Parametrlər > displey+toxunuş vurun və toxunuş üzərinə
sürüşdürün. Telefonu oyatmaq üçün iki dəfə vurun qeyd xanasına vurun.

Uşaqlar üçün təhlükəsiz, əyləncəli başlama ekranı yaratmaq

Siz uşaqların təsadüfən iş poçtunuzu silməsindən, onlayn alış-veriş və ya nə isə başqa bir şey
etməsindən ehtiyat etməyərək onların telefondakı bəzi proqramlardan istifadə etməsinə icazə verə
bilərsiniz. Əylənmələri üçün seçilmiş proqramları, oyunları və digər sevimli elementləri başlama
ekranına əlavə edin.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun.
2. Vurun: Uşaq otağı.
3. Uşaqların istifadə edəcəyi məzmunu seçin. Həmçinin onların sizin başlama ekranınıza daxil
olmalarının qarşısını almaq üçün parol da qoya bilərsiniz.

İşarə:Uşaqlara öz ekranlarını necə fərdiləşdirə biləcəklərini göstərin. Məsələn, arxa plan şəklini
dəyişmək üçün Fərdiləşdir seçiminə vurun. Başlama ekranında siz normal qaydada lövhəciklərin
yerini və ölçüsünü dəyişə bilərsiniz.

İşarə:Uşaqlara proqramdaxili satınalmalar etməyə, məsələn, oyun xalları almağa icazə vermək
üçün Pul kisəsi PİN kodunu seçin. Hər dəfə satın aldıqda Pul kisəsi PİN kodunu daxil etmək tələb
olunur. Pul kisəsi PİN kodunu təyin etmək üçün başlama ekranında sola sürüşdürün və  Pul
kisəsi >  > Parametrlər+PIN vurun. Bəzi satınalmalar bütün yaşlar üçün mümkün olmaya
bilər.

Öz başlama ekranınıza daxil olmaq
İşəsalma düyməsini iki dəfə basın və öz kilid ekranınızda yuxarı sürüşdürün. Parol təyin etmisinizsə,
onu daxil edin.

Uşağın başlama ekranınıa geri qayıtmaq
Öz kilid ekranınızda sola vurun və uşağın kilid ekranında yuxarı sürüşdürün.
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Uşağın başlama ekranını söndürmək
Öz başlama ekranınızda sola vurub  Parametrlər seçiminə vurun və Uşaq otağı seçimini Qeyri-
aktiv  olaraq təyin edin.

Mövzunu dəyișdirmək

Siz ekran rənglərini zövqünüzə və əhvalınıza görə dəyișə bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > Mövzu vurun.
2. Fon və ya Vurğulama rəngi vurun.

Rəng profilini dəyișmək
Ekranın dolğunluğunu və rəng temperaturunu tənzimləmək üçün  Parametrlər > displey
+toxunuş > Lumia rəng profili > tənzimlə vurun.

Kilid ekranını fərdiləşdirmək

Kilid ekranınızın özünəməxsus görünməsini istəyirsiniz? Məsələn, fona öz şəklinizi əlavə edə bilərsiniz.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Kilid ekranı vurun.

İşarə:Siz kilid ekranında hansı proqram bildirişlərini, məsələn, cavabsız zəng və ya yeni mesajları
görməyi seçə bilərsiniz. Sadəcə olaraq bildiriş zolağına vurun və əlavə etmək istədiyiniz proqramı
seçin.

Fon şəklini dəyişmək
Şəkli dəyişdir vurun, şəkli seçin, yerləşməsi üçün onu nizamlayın və  vurun.

İşarə:Eləcə də, kilid ekranınızda Bing-dən şəkillərin dəyişməsini seçə bilərsiniz. Fon seçimini Bing
kimi dəyişin.

Musiqi səsləndikdə ifaçını göstər
Musiqi ifa olunarkən ifaçını göstər seçimini Aktiv  kimi dəyişin.
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Telefonun melodiyalarını fərdiləşdirmək

Siz telefonunuz üçün ən yaxşı melodiyaları seçə bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > Zəng melodiyaları+səslər vurun.
2. Dəyişmək istədiyiniz zəng melodiyası və ya siqnalı və melodiyanı seçin.

Kompüterinizdən telefona yeni zəng melodiyaları əlavə etmək
SB kabeli ilə telefonunuzu kompüterə qoşun və kompüterinizin fayl menecerindən istifadə edərək
istədiyiniz mahnını telefonun zəng melodiyası qovluğuna köçürün.
Mahnını zəng melodiyası kimi qurmaq üçün Zəng melodiyaları+səslər görünüşündə Zəng
melodiyası vurun və Fərdi menyusunda mahnını seçin.

Mahnı rəqəmsal hüquqların idarə edilməsi (DRM) ilə qorunmursa və həcmi 30 MB-dan azdırsa, onu
zəng melodiyası kimi istifadə edə bilərsiniz.

İşarə:Öz unikal zəng melodiyanızı yaratmaq istəyirsiniz?  Mağaza vurun və Zəng melodiyası
yaradıcısı proqramını yükləyin.

Kompüterinizdə Windows Vista, Windows 7 və ya Windows 8 quraşdırılmış olmalıdır.

Audio təcrübənizi təkmilləșdirmək

Musiqi təcrübənizdən maksimal șəkildə istifadə edin və musiqi və videolarınızın səsini təkmilləșdirin.

1. Uyğun gələn qulaqlığı qoșun.
2.  Parametrlər > audio vurun.
3. Müsiqi melodiyasını tənzimləmək üçün ekvalayzer sürüșdürün və bəyənmənizə görə diapazonları
dartın. Həmçinin əvvəlcədən qurulan ekvalayzer rejimlərindən birini seçə bilərsiniz.
4. Bütün musiqi və video yazılar üçün daha uyğun səsləndirilmə dərəcəsini təyin etmək üçün
genişləndirmələr sola sürüșdürün və Audio düzləndirmə keçirdin İşə sal .
5. İstənilən stereo qulaqlıqlarla daha zəngin və dolğun audio səsləndirməni əldə etmək üçün Dolby
Headphone keçirdin İşə sal .

Audio fərdiləșdirməsi FM radioya qulaq asanda və ya simsiz qulaqlıqlardan istifadə edəndə tətbiq
olunmur.

Telefonu səssiz etmək

Səssiz rejimi yandırdıqda bütün zəng melodiyaları və zəngli saatlar səssiz ediləcək. Bundan, məsələn,
kinoteatrda və ya iclasda olarkən istifadə edin.

1. Ekranın yuxarısında səs səviyyəsini görmək üçün səs səviyyəsi düyməsini basıb  vurun.
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Səssiz rejim  aktivdir. Telefonunuzu titrəməyə qoymusunuzsa, səssiz rejim əvəzinə titrəmə rejimi
 aktivdir.

2. Telefonun titrəməsini istəyirsinizsə, başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Zəng
melodiyaları+səslər vuraraq Titrəmə seçimini Aktiv  edir.

Ekran təsvirini çəkmək
Başlanğıc ekranınızı fərdiləşdirməyi tamamlamısınız və əl işinizi paylaşmaq istəyirsiniz? Siz ekranın
şəklini çək və onu dostlarınıza göndərə bilərsiniz.

1. İşəsalma düyməsini və başlama düyməsini  eyni vaxtda basıb saxlayın.

2. Vurun: Şəkillər > Albomlar > Ani görüntülər.
3. Göndərmək istədiyiniz ekran təsvirinə vurub saxlayın və Paylaş... vurun.
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Batareya müddətini uzatmaq
Sizə lazım olan batareya müddətini əldə edərkən telefondan optimal șəkildə istifadə edin.
Telefonunuzda enerjiyə qənaət etmək üçün bır sıra üsul var.

• Həmişə batareyanı tamamilə doldurun.
• Lüzumsuz səsləri, məsələn, düymə basımı səslərini səssiz edin.
• Dinamik əvəzinə naqilli qulaqlıqlardan istifadə edin.

İşarə:Siz telefonu batareyanın doldurulma səviyyəsi aşağı olduqda avtomatik olaraq enerjiyə
qənaət etməyə qura bilərsiniz. Batareyanın vəziyyətini yoxlamaq və batareyaya qənaət rejimini
aktivləşdirmək üçün başlama ekranında sola sürüşdürüb  Parametrlər > Batareya qənaəti
vurun.

Telefonunuz batareyaya qənaət rejiminə keçdikdə digər proqramların hamısının parametrlərini
dəyişmək mümkün olmaya bilər.

İşarə:Batareya qənaət rejiminin nə vaxt aktivləşdirilməsini seçmək olar. Vurun: Təkmil.

Enerjiyə qənaət etmək üçün həmçinin aşağıdakıları edə bilərsiniz:

Telefon ekran parametrlərini dəyişmək • Ekranın qısa müddətdən sonra sönməsini təyin edin.
Başlama ekranında sola sürüşdürün və 
Parametrlər > Kilid ekranı > Ekran işində fasilə vurun.

• Parıltı yalnız lazım olduğu halda aktiv edilməlidir.
Parıltı söndürmək üçün başlanğıc ekranında sola
sürüşdürün,  Parametrlər > displey+toxunuş vurun
və Parıltı üzərinə sürüşdürün. Parıltı seçimini Qeyri-
aktiv kimi dəyişin.

• Telefonunuzu yalnız lazım olduqda oyatmaq üçün iki
dəfə vurun. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və 
Parametrlər > displey+toxunuş vurun. toxunuş,
üzərinə sürüşdürün və Telefonu oyatmaq üçün iki
dəfə vurun qeyd xanasını silin.

Ekran aydınlığını azaltmaq • Başlama ekranında sola sürüşdürün və 
Parametrlər > Parlaqlıq vurun. Avtomatik tənzimlə-
nin Qeyri-aktiv -a dəyişdiyinə əmin olun.
Səviyyə parametrini Zəif və Avtomatik tənzimlə
parametrini Aktiv  təyin edin.

• Batareya qənaəti aktiv olanda ekranın parlaqlığını
azaltmaq üçün başlama ekranında sola çəkin, 
Parametrlər > displey+toxunuş vurun və Batareya
Qənaətinin aydınlığı seçimini Aktiv kimi dəyişin.

Proqramların fonda icrasını dayandırın • İstifadə etmədiyiniz bütün proqramları bağlayın.
Proqramların əksəriyyətini bağlamaq üçün basın: .

• Bəzi proqramlar lüzumsuz olaraq arxa planda işləyir.
Başlama ekranında sola sürüşdürün,  Parametrlər
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vurun, Proqramlar seçin və Fon tapşırıqları vurun.
Bloklamaq istədiyiniz proqrama vurub Blokla vurun.

Seçim əsasında məkan xidmətlərindən
istifadə edin

Əgər siz məkan xidmətlərini aktiv vəziyyətdə saxlamaq
istəyirsinizsə, lakin qeydiyyat xidmətlərindən istifadə
etmək istəmirsinizsə, sola çəkin və  Parametrlər
vurun. Proqramlar-a keşin, Əlaqələr vurun və Yerimdən
istifadə et seçimini Qeyri-aktiv -a dəyişin.

Şəbəkə bağlantılarından seçim əsasında
istifadə edin

• Telefonunuzu yeni e-poçtları gec-gec və ya hətta
sorğulandıqda yoxlamağı qurun. Hər bir poçt
qutusunda  > Parametrlər > Sinxronlaşma
parametrləri vurun və parametrləri Yeni məzmun
yüklə kimi dəyişin.

• Bluetooth-u yalnız ehtiyac olduqda aktivləşdirin.
• NFC-ni yalnız lazım olduqda yandırın. toxun+göndər

funksiyasını söndürmək üçün başlama ekranında sola
sürüşdürüb  Parametrlər > toxun+göndər vurun və
NFC paylaşması seçimini Qeyri-aktiv -a
dəyişdirin.

• İnternetə qoşulmaq üçün mobil məlumat qoşulması
əvəzinə Wi-Fi qoşulmasından istifadə edin.

İşarə:Hətta telefonun ekranı söndükdə belə
Wi-Fi qoşulmasını aktiv saxlamaq üçün sola
sürüşdürün və  Parametrlər > Wi-Fi > Təkmil
vurub Ekran fasiləsi olanda Wi-Fi-ı yanılı
saxla qeyd xanasına vurun.

• Telefonunuzun mümkün simsiz şəbəkələri
axtarmasını dayandırın. Başlama ekranında sola
sürüşdürüb  Parametrlər > Wi-Fi vurun və Wi-Fi
şəbəkəsi seçimini Qeyri-aktiv  təyin edin.

• Telefonunuzun oyunlara qoşulmasını dayandırın.
Başlama ekranında sola sürüşdürüb  Parametrlər
vurun, Proqramlar seçin, Oyunlar vurub bütün
müvafiq parametrləri qeyri-aktiv edin.

• Musiqiyə qulaq asır və ya telefonunuzdan başqa
formada istifadə edirsinizsə, lakin zəng etmək və
qəbul etmək istəmirsinizsə, Uçuş rejimi ni
aktivləşdirin.

Məlumat rouminqi xərclərinə qənaət
Telefon xərclərinizə qənaət etmək istəyirsiz? Mobil məlumat parametrlərini dəyişərək məlumat
rouminqi xərclərini azalda bilərsiniz. Məlumat rouminqində telefonunuz şəbəkə xidməti təminatçınızın
sahib olmadığı və ya fəaliyyət göstərmədiyi şəbəkələr üzərində məlumatın qəbulu üçün istifadə edilir.
Rouminqdə, xüsusən də xaricdə, internetə qoşulma məlumat tariflərini mühüm dərəcədə artıra bilər.
Şəbəkə xidməti təminatçınız məlumat ötürülməsinə görə sizə sabit tarif və ya istifadəyə görə tarif
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tətbiq edə bilər. Optimal qoşulma üsulundan istifadə etmək üçün Wi-Fi, mobil məlumatlar və poçt
yükləmə parametrlərini dəyişin.

Ümumiyyətlə Wi-Fi qoşulmasından istifadə mobil məlumat qoşulması ilə müqayisədə daha sürətli və
ucuzdur. Həm Wi-Fi, həm də mobil məlumat qoşulmasından istifadə mümkündürsə, telefonunuz Wi-
Fi qoşulmasından istifadə edir.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun.

1. Vurun: Wi-Fi.
2. Wi-Fi şəbəkəsi nin Aktiv  olduğunu yoxlayın.
3. İstifadə etmək istədiyiniz qoşulmanı seçin.

Mobil məlumat qoşulmasını bağlamaq
Mobil vurun və Məlumat bağlantısı parametrini Qeyri-aktiv təyin edin.

İşarə:Məlumat istifadənizi həmçinin Data Sense proqramı ilə izləyə bilərsiniz.

Məlumat rouminqini dayandırmaq
Mobil vurun və Məlumat rouminqi seçimləri parametrini Rouminq etmə təyin edin.

İşarə:Səyahət zamanı məlumat rouminqi xərclərinə qənəat etmək üçün səyahətdən əvvəl yeni
xəritələri telefonunuzda saxlayın və xəritələrdən oflayn istifadə edin. Telefonunuzun yaddaşı
azalıbsa, bəzi xəritələri telefondan silə bilərsiniz.

Poçt yüklənməsini mexaniki qurmaq
Telefonunuzu yeni e-poçtları gec-gec və ya hətta sorğulandıqda yoxlamağı qurun. Hər bir poçt
qutusunda  > Parametrlər > Sinxronlaşma parametrləri vurun və parametrləri Yeni məzmun
yüklə kimi dəyişin.

Mətni yazmaq
Telefonunuzun klaviaturası ilə sürətlə və asanlıqla mətn yazmağı öyrənin.

Ekran klaviaturasından istifadə

Ekran klaviaturası ilə yazmaq asandır və əyləncəlidir. Siz klaviaturadan telefonu portret və ya albom
rejimində tutarkən istifadə edə bilərsiniz.

Mətn xanasına vurun.
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1 Simvol düymələri
2 Shift düyməsi
3 Rəqəmlər və simvol düyməsi
4 Dil düyməsi
5 Emosiya işarəsi düyməsi
6 Boşluq düyməsi
7 Enter düyməsi
8 Geriyə boşluq düyməsi

Klaviaturanın düzümü müxtəlif proqramlarda və dillərdə fərqli ola bilər. Dil düyməsi yalnız birdən artıq
dil seçildiyi halda göstərilir. Nümunədə İngilis dili üzrə klaviatura göstərilir.

Böyük və kiçik hərflər arasında keçid
Shift düyməsinə vurun. Caps lock rejimini yandırmaq üçün düyməyə iki dəfə vurun. Normal rejimə geri
qayıtmaq üçün yenidən shift düyməsinə vurun.

Rəqəm və ya xüsusi simvolu yazmaq
Rəqəmlər və simvol düyməsinə vurun. Digər xüsusi simvollara baxmaq üçün shift düyməsinə yenidən
vurun. Bəzi xüsusi simvol düymələrində daha çox simvol olur. Digər simvollara baxmaq üçün simvol
və ya xüsusi simvola vurub saxlayın.

İşarə:Cümlənin sonuna nöqtə qoymaq və yeni cümləyə başlamaq üçün boşluq düyməsinə iki
dəfə vurun.

İşarə:Nömrə və ya xüsusi simvolu tez yazmaq üçün rəqəm və simvol düyməsini basıb saxlayarkən
əlinizi simvola doğru sürüşdürün və barmağınızı qaldırın.

Mətni köçürmək və ya əlavə etmək
Sözə vurun, köçürmək istədiyiniz hissəni seçmək üçün dairəni sözün ətrafında çəkin və  vurun. Mətni
əlavə etmək üçün  vurun.

Simvola vurğu əlavə etmək
Simvola vurub saxlayın və vurğulu simvolu seçin.
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Simvolu silmək
Geri boşluq düyməsinə vurun.

Yazı dilləri arasında dəyişiklik etmək
Dil düyməsinə basıb saxlayın, istədiyiniz dili seçin. Dil düyməsi yalnız birdən artıq dil seçildiyi halda
göstərilir.

Kursoru hərəkət etdirmək
Kursoru görənə kimi mətnə vurub saxlayın. Barmağınızı qaldırmadan kursoru istədiyiniz yerə aparın.

Klaviatura söz təkliflərindən istifadə

Sürətlə və düzgün yazmanız üçün telefonunuz siz yazdıqca sözlər təklif edir. Söz təklifləri bir neçə
dildə mövcuddur.

Siz sözü yazmağa başladıqda, telefon mümkün sözləri təklif edir. İstədiyiniz söz təklif zolağında
göründükdə onu seçin. Digər təklifləri görmək üçün sola sürüşdürün.

İşarə:Təklif edilən söz qalın şriftlə yazılarsa, telefon avtomatik olaraq yazdığınız sözü əvəz
etmək üçün ondan istifadə edir. Söz səhvdirsə, ona vurun və siz orijinal sözü və bir neçə digər
təklifləri görə biləcəksiniz.

Sözü düzəltmək
Sözü səhv yazdığınızı müşahidə etsəniz, ona vurun və siz sözü düzəltmək üçün təklifləri görə
biləcəksiniz.

Lüğətə yeni söz əlavə etmək
İstədiyiniz söz lüğətdə yoxdursa, sözü yazın, ona vurun və təklif zolağında plyus (+) işarəsinə vurun.
Yeni sözləri bir neçə dəfə yazdıqdan sonra telefonunuz da onları öyrənir.
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Söz təkliflərini söndürmək
Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Parametrlər > Klaviatura. Dil klaviaturasına vurun və
Mətn təklif et qeyd xanasının qeydini silin.

Yazı dillərini əlavə etmək

Siz klaviaturanızda bir neçə yazı dili əlavə edə və yazı zamanı dilləri dəyişə bilərsiniz.

1. Vurun:  Parametrlər > Klaviatura > Klaviaturaları əlavə et.
2. İstifadə etmək istədiyiniz dilləri seçin.

İşarə:Quraşdırılmış klaviaturanı silmək üçün istifadə etmək istədiyiniz dilə vurub Sil vurun.

Yazıda dillər arasında dəyişiklik etmək
İstədiyiniz dil göstərilənə qədər dil düyməsinə təkrar olaraq vurun. Klaviatura düzümü və sözlərin
təklifi seçilmiş dilə görə dəyişir. Dil düyməsi yalnız birdən artıq yazı dili seçildiyi halda göstərilir.
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Kodları və ya mətni skan edin
QR kodları, barkodları, kitab və DVD örtükləri kimi şeyləri skan etmək üçün telefonunuzun
kamerasından istifadə edin və telefonunuz tanıdığı haqqında daha ətraflı məlumat əldə edin.

 basın və  vurun.

1. Kameranı koda tuşlayın.
2. Ətraflı məlumat üçün nəticəyə vurun.

İşarə:Kameranı sabit tutun və skanlamanın kameranın vizirində tamamilə göründüyünü yoxlayın.

Nümunə: Aşağıdakı kodu skanlamağa çalışın və nə baş verdiyinə baxın.

Tərcümə etmək və ya vebdə mətn axtarmaq
Kameranı mətnə tuşlayın, Mətni skanla və arzu etdiyiniz sözlərə vurun və Tərcümə et yaxud Axtar
vurun.
Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənməyə bilər.

Saat
Vaxtdan xəbərdar olun – telefonunuzdan saat kimi, eləcə də zəngli saat kimi istifadə etməyi öyrənin.

Zəngli saatı qurmaq

Telefonunuzdan zəngli saat kimi də istifadə edə bilərsiniz.
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1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Siqnallar vurun.
2. Vurun: .
3. Zəngli saatın təfərrüatlarını doldurun, vaxtı qurun və  vurun.
Zəngli saatın çalması üçün telefonunuz yanılı olmalı və onun səs səviyyəsi kifayət qədər yüksək
olmalıdır.

İşarə:Siqnallar proqramını başlama ekranına daxil etmisinizsə, növbəti aktiv zəngli saatın vaxtını
dərhal görə bilərsiniz. Lövhəcik ən azı orta ölçülü olmalıdır.

Zəngli saatı söndürmək
Zəngli saatı Qeyri-aktiv  parametrinə keçirin.

Zəngli saatı silmək
Zəngli saata vurub  vurun.

Zəngli saatı gözlətmək

Hələ durmaq istəmirsiniz? Zəngli saat çaldıqda, onu gözlədə bilərsiniz.

Zəngli saat səsləndikdə, Mürgülə vurun.

Vaxtı və tarixi avtomatik yeniləmək

Siz telefonunuzun vaxtı, tarixi və saat qurşağının avtomatik yeniləməsini qura bilərsiniz. Avtomatik
yeniləmə şəbəkə xidmətidir və regionunuzdan və ya şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq
mümkün olmaya bilər.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Tarix+vaxt vurun.

Avtomatik qur seçimini Aktiv  kimi dəyişin.

Vaxtı və tarixi mexaniki yeniləmək
Avtomatik qur seçimini Qeyri-aktiv  olaraq təyin edərək tarix və vaxtı redaktə edin.

Xaricə səyahət zamanı saat qurşağını mexaniki yeniləmək
Avtomatik qur seçimini Qeyri-aktiv  olaraq seçin və Saat qurşağı və yerə vurun.

SkyDrive
Fayllarınızı buludlarda saxlayın. Sevimli və ya yeni proqramlarınız üçün yaddaşı boşaltmaq haqqında
narahat olmaya bilərsiniz.
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SkyDrive sizin bütün sənədlər və şəkilləriniz üçün saxlayıcıdır, buna görə də siz lazəm gələrsə, onlara
daxil ola, paylaşa və ya yenidən saxlaya bilərsiniz. Siz həmçinin məzmununuzun avtomatik olaraq
ehtiyat nüsxəsinin çıxarılmasını təyin edə bilərsiniz, beləliklə, şəkil və ya video çəkdikdə, o, avtomatik
olaraq buluddakı alboma köçürülür.

SkyDrive ilə siz şəkillərinizə, sənədlərinizə və telefon, planşet və ya kompüterdəki digər məzmuna
daxil ola bilərsiniz. Proqramdan asılı olaraq siz həmçinin sənəd üzərində işləməyə qaldığınız yerdən
davam edə bilərsiniz.

SkyDrive-da sənədlərinizi saxlamaq üçün bir neçə yer mövcuddur. Siz SkyDrive-a şəkillərinizi Şəkillər
mərkəzində saxlaya və ya ofis sənələrinizi Office mərkəzində idarə edə bilərsiniz.

İşarə:Telefonunuzdan istifadə edərək saxlayıcıda heyətinizə asanlıqla idarə etmək üçün
SkyDrive proqramını Mağaza-dan yükləyə bilərsiniz.

Şəkilləri və digər məzmunu SkyDrive-da saxlamaq

Telefon, planşet və ya kompüterdən asanlıqla daxil olmaq üçün telefonda olan faylları SkyDrive-a
yükləyə bilərsiniz.

SkyDrive-a qoşulmaq üçün sizə Microsoft hesabı lazımdır.

1. Şəkillər vurub şəkli və ya videonu seçin.
2. Vurun:  > SkyDrive-da saxla.
3. Şəklə istədiyiniz adı daxil edin və  və ya  vurun.

İşarə:Telefonunuzu şəkil və ya videoları avtomatik SkyDrive-a yükləməyə təyin etmək üçün
başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun. Proqramlar seçiminə vurub
Şəkillər+kamera > SkyDrive seçin.

Office sənədini SkyDrive-da saxlamaq
 Office vurun, Yerlər üzərinə sürüșdürün və Telefon vurun. Sonra saxlamaq istədiyiniz fayla vurub

saxlayın və Saxla... > SkyDrive vurun.
İşarə:Siz həmçinin sənəd üzərində işləyərkən onu SkyDrive-da saxlaya bilərsiniz.  > Fərqli
saxla... vurun və Saxla parametrini SkyDrive təyin edin. Saxla məkanını dəyişsəniz, o, bütün
fayllar üçün susmaya görə bütün yerləri dəyişir.
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Şəkilləri və sənədləri cihazlar arasında paylaşmaq

SkyDrive ilə siz şəkillərinizə, sənədlərinizə və cihazlarınızdan yüklədiyiniz digər məzmuna asanlıqla
daxil ola bilərsiniz.

Telefonunuzda, planşet və ya kompüterinizdə saxlanmış şəkillər, sənədlər və ya digər məzmunu
SkyDrive-da yükləmək üçün Microsoft hesabınız ilə daxil olmalısınız. Başqa cihazdan yüklənmiş
məzmuna daxil olmaq üçün həmin məzmunu yüklədiyiniz zaman istifadə etdiyiniz Microsoft hesabı
ilə daxil olmalısınız.

Məzmunu yükləmək və ya endirmək üçün sizə İnternet bağlantısı lazımdır. Məlumat ötürülməsi üzrə
tarif planınız yoxdursa, məlumat ötürülməsi üzrə xərclər sürətlə arta bilər. Mümkün məlumat
qiymətləri ilə bağlı məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

SkyDrive-da sənədlərinizi saxlamaq üçün bir neçə yer mövcuddur. Telefonunuzda şəkil və
videolarınıza Şəkillər mərkəzində baxa və ya Office mərkəzində Office sənədlərini aça bilərsiniz. Siz
həmçinin SkyDrive proqramını Mağazadan yükləyərək telefonunuzda bütün fayl növlərinə baxa və
onları idarə edə bilərsiniz.

Planşet və ya kompüterinizdə www.skydrive.com ünvanında məzmununuzu idarə edə və ya SkyDrive
proqramından istifadə edərək SkyDrive-a birbaşa iş masanızdan daxil ola bilərsiniz. Əgər sizdə
SkyDrive proqramı quraşdırılmayıbsa, onu www.skydrive.com ünvanından yükləyib quraşdıra
bilərsiniz.

İşarə:Kompüterinizdə olan SkyDrive proqramı ilə siz yükləmək istədiyiniz faylları, məsələn,
Windows Explorer və ya Finder-də fayl menecerində asanlıqla SkyDrive-a qovluğuna çəkərək
gətirə bilərsiniz və fayllar avtomatik olaraq SkyDrive-a yüklənir.

Nokia hesabı
Nokia hesabınız Nokia xidmətlərinin açarıdır.

Nokia hesabı ilə siz, məsələn aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• Kompüter və ya telefonunuzdan vahid istifadəçi adı və parolu ilə Nokia xidmətlərinə daxil olmaq.
• Nokia Musiqidən musiqi satın almaq
• Sevimlilərinizi Xəritələrdə sinxronlaşdırmaq
• Nokia xidmətlərindən məzmun yükləmək
• Telefon modeli və əlaqə məlumatı haqqında detalları saxlamaq. Siz həmçinin Nokia hesabınıza

ödəmə kartı məlumatlarınızı da əlavə edə bilərsiniz.

Mümkün xidmətlər fərqlənə bilər.

Nokia hesabı və Nokia xidmətləri haqqında ətraflı öyrənmək üçün account.nokia.com ünvanına daxil
olun.

Mağaza
Telefonunuzu daha çox proqram, oyunlar və bəziləri pulsuz olan digər elementlərlə fərdiləşdirin. Sizin
və telefonunuz üçün ən son məzmunu tapmaq üçün baxın: Mağaza.
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Siz bunları yükləyə bilərsiniz:

• Proqramlar
• Oyunlar
• Musiqi
• Videolar
• Podkastlar

Həmçinin aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• Zövqünüzə və məkana müvafiq məzmun əldə etmək
• Tövsiyələri dostlarınızla paylaşmaq

Mağaza mümkünlüyü və yüklənməsi mümkün olan elementlər regionunuzdan asılı ola bilər.

Mağazadan yükləmək üçün telefonunuzdan Microsoft hesabınıza daxil olmalısınız. Daxil olduğunuzda
sizə telefonunuza uyğun məzmun təklif ediləcək.

Siz məzmunu axtara və ya onu birbaşa olaraq telefonunuza yükləyə və ya kompüterinizdən Mağaza
dakı məzmuna baxa və mətn mesajı ilə burada telefonunuza keçidlər göndərə bilərsiniz.

Bəzi elementlər pulsuzdur; digərləri üçün isə kredit kartınız və ya telefon fakturanız vasitəsilə ödəniş
etməlisiniz.

Ödəmə üsullarının mümkünlüyü yaşadığınız ölkədən və şəbəkə xidməti provayderinizdən asılıdır.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Mağazaya baxmaq və ya axtarış etmək

Telefonunuz üçün tövsiyə edilən ən yeni və ən çox yüklənən proqramlara, oyunlara və digər
elementlərə baxın. Müxtəlif kateqoriyalara baxın və ya hər hansı konkret elementi axtarın.

Vurun:  Mağaza.
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Kateqoriyalara baxış
Ön səhifədə kateqoriyaya vurun və ya daha çox kateqoriyalara və elementlərə baxmaq üçün sola ya
sağa sürüşdürün.
Təfsilatlarına baxmaq üçün elementə vurun. Elementə baxdığınızda əlaqədar elementlər də göstərilir.

Mağazada axtarış
 düyməsini vurun, axtarış sözlərinizi yazın və  vurun.

İşarə:Mağaza da dostlarınız üçün maraqlı ola biləcək nəisə tapa bildiniz? Siz onlara keçid göndərə
bilərsiniz. Element pulsuzdursa, Paylaş vurun. Element pulsuz deyilsə,  > Paylaş vurun.

Proqram, oyun və s. yükləmək

Pulsuz proqramlar, oyunlar və ya digər məzmun yükləyin və ya telefonunuz üçün məzmunlar satın
alın.

1. Vurun:  Mağaza.
2. Təfsilatlarına baxmaq üçün elementə vurun.
3. Element ödənişlidirsə, Al vurun və ya müəyyən müddətə elementi pulsuz sınaqdan keçirmək üçün
Cəhd et vurun. Element pulsuzdursa, Quraşdır vurun.
4. Microsoft hesabınıza daxil olmamısınızsa, indi daxil olun.
5. Göstərilən təlimatlara əməl edin.
Yükləmə tamamlandıqda, siz onları aça və ya onlara baxa və ya digər məzmunları axtarmağa davam
edə bilərsiniz. Məzmun növü elementin telefonunuzda harada saxlanacağını müəyyən edir: musiqi,
videolar və podkastlar Musiqi+Videolar mərkəzində, oyunlar Oyunlar mərkəzində və proqramlar,
proqramlar menyusunda saxlanır.

Elementə dair ətraflı məlumat üçün elementin müəllifi ilə əlaqə saxlayın.

İşarə:Böyük faylları yükləmək üçün Wi‐Fi bağlantısından istifadə edin.

Davam edən yükləmələrə baxmaq

Yükləmə zamanı Mağazada başqa elementlərə baxa və digər faylları yükləməyə əlavə edə bilərsiniz.

1. Vurun:  Mağaza.
2. Davam edən yükləmələrə baxmaq üçün əsas görünüşün aşağısında yükləmə bildirişinə vurun.
Bildiriş yüklənəcək elementlərin sayını göstərir. Eyni vaxtda bir element yüklənir.

İşarə:Əgər siz, məsələn, müvəqqəti olaraq İnternet bağlantınızı bağlamalısınızsa, yüklənən
elementə vurub saxlayın və Fasilə verildi seçiminə vurun. Yükləməyə davam etmək üçün Davam
et vurun. Gözləyən elementlərə ayrı-ayrı fasilə verin. Yükləmə uğursuz olarsa, elementi yenidən
yükləyə bilərsiniz.

Proqram haqqında fikir bildirmək

Proqram haqqında fikirlərinizi digər Mağaza istifadəçiləri ilə paylaşmaq istəyirsiniz? Proqram qiymət
verin və fikrinizi bildirin. Siz yüklədiyiniz hər proqram haqqında bir dəfə fikir bildirə bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün, proqram vurub saxlayaraq Qiymət və baxış vurun.
2. Proqram qiymət verin və öz fikrinizi yazın.

İşarə:Siz digər elementlərə də eyni üsulla qiymət verə və onlar haqqında fikrinizi bildirə bilərsiniz.
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Əlaqələr və mesajlaşma

Telefonunuzdan istifadə etməklə dostlarınız və ailənizlə əlaqə saxlayın və fotoşəkillər kimi faylları
paylaşın. Hətta yolda olduqda belə sosial şəbəkə xidmətləri üzrə yeniləmələri əldə edin.

Zənglər
Yeni telefonunuzdan zəng etmək və dostlarınızla danışmaq istəyirsiniz? Oxumağa davam edin və necə
etməyi öyrənəcəksiniz.

Kontaka zəng etmək

Dostlarınızı telefonunuzda əlaqə kimi saxlamısınızsa, onlara zəng etmək asanlaşır.

1.  >  vurun.
2. Kontakra və nömrəyə vurun.

İşarə:Dostunuzun səsi çox uca və ya sakitdir? Səs səviyyəsini dəyişmək üçün səs səviyyəsinin
düymələrinə basın.

Telefon nömrəsinə zəng etmək
 > , telefon nömrəsini yazın və Zəng et vurun.

Beynəlxalq zənglər üçün istifadə edilən + işarəsini daxil etmək üçün 0 vurub saxlayın.

Telefon nömrəsini köçürmək və əlavə etmək
Telefon nömrəsinə vurub saxlayın, Köçür vurun və mətn xanasında  vurun.

Zəng tarixçəsinə baxmaq
Vurun: .
Zəng qeydini silmək üçün ona vurub saxlayın və Elementi sil vurun. Bütün zəng qeydlərini silmək üçün

 > Hamısını sil vurun.

Zəng qeydini axtarmaq üçün  >  vurun və əlaqənin adını və ya telefon nömrəsini yazın.
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Zəng etmək üçün səsdən istifadə

Zəng etmək üçün səsinizdən istifadə edə bilərsiniz.

1.  düyməsini basıb saxlayın.
2. Call və əlaqə şəxsinin adını deyin.
Ləğv etmək üçün  düyməsini basın.

İşarə:Həmçinin Bluetooth qulaqlığı ilə səs ilə nömrə yığa bilərsiniz.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənməyə bilər.

Zəng edilmiş son nömrəni yığmaq

Dostunuza nəisə haqqında deməyi unutmusunuz? Ona yenidən zəng edin. Zəng tarixçəsi
görünüşündə zəng etdiyiniz və qəbul etdiyiniz nömrələr haqqında məlumatı görə bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında  vurun.
2. Adın və ya telefon nömrəsinin yanında olan  nişanına vurun.

Konfrans zəngi etmək

Telefonunuz iki və ya bir neçə nəfər arasında konfrans zənglərini dəstəkləyir. İştirakçıların maksimum
sayı şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı ola bilər.

1. Əvvəlcə birinci şəxsə zəng edin.
2. Başqa birinə zəng etmək üçün  basın və normal qaydada zəng edin.
3. Yeni zəngə cavab verdikdə  vurun.

Zəngə başqa birini əlavə etmək
 vurub başqa birinə zəng edib  vurun.

Şəxsi söhbət etmək
 və şəxsin adını və telefon nömrəsini daxil edin. Konfrans zəngi telefonunuzda gözləmə rejiminə

keçir. Digər şəxslər konfrans zənginə davam edir.
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Konfrans zənginə geri qayıtmaq üçün  vurun.

Zəngləri başqa telefona yönəltmək

Telefona həmişə cavab verə bilmirsiniz, lakin daxil olan zəngləri də cavabsız qoymaq istəmirsiniz?
Onları başqa bir telefon nömrəsinə yönəldə bilərsiniz.

1. Proqram təminatı versiyasından asılı olaraq  >  > Parametrlər və ya  Parametrlər > şəbəkə
+vurun.
2. Zəngin yönəldilməsi keçin Aktiv .
3. Zəngləri yönəlt xanasına telefon nömrəsini daxil edin və Saxla vurun.

İşarə:  tərəfindən göstərilən zəng yönəltməsindən istifadə edildiyini yoxlamaq üçün ekranın
yuxarısına vurun.

Zəngləri səsli poçtunuza yönəltmək

Zəngləri digər telefon nömrəsinə yönəltməkdən başqa, həmin zəngləri həmçinin səsli poçtunuza
yönəltmək və onlara sonradan dinləmək olar.

Bu xidməti əldə etmək üçün xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlamaq lazım ola bilər.

1.  >  > Parametrlər vurun.
2. Birinci dəfə standart səsli poçt nömrənizi Səsli poçt nömrəsi xanasına daxil edin.
Standart səsli poçt nömrəsini əldə etmək üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

3. Lazım gələrsə, Susmaya görə səsli poçt nömrəsindən istifadə edin parametrini Aktiv  olaraq
dəyişin.
4. Zəngin yönəldilməsi parametrini Aktiv  kimi dəyişin və səsli poçt nömrənizi Zəngləri yönəlt
xanasına daxil edin.

Səsli poçt nömrənizi redaktə etmək
 >  > Parametrlər vurun, Susmaya görə səsli poçt nömrəsindən istifadə edin Qeyri-aktiv 

kimi dəyişin və səsli poçt nömrənizi redaktə edin.
Zəngləri yönəlt xanasında eyni səsli poçt nömrəsindən istifadə edin.

Zəng gözlətməsindən istifadə

Artıq telefonla danışarkən başqa bir zəng daxil olur? Zəng gözlətməsi zənglərdən birinə cavab
verməyə və ya gözləməyə qoymağa imkan verir.

 Parametrlər > şəbəkə+ vurun və Zəng gözləməsi seçimini Aktiv  təyin edin.

1. Birinci zəngi gözlətmək və yeni zəngə cavab vermək üçün Cavab ver vurun.
2. Birinci zəngi bitirmək və yeni zəngə cavab vermək üçün Zəngi bitir+cavab ver vurun.
3. Yeni zəngi rədd etmək üçün nəzərə alma vurun.

Zəngin birini gözlətmək və digərini etmək
Gözlət və Zəng əlavə et vurun və istədiyiniz şəxslərə zəng edin.

Zənglər arasında keçid
Ekranın yuxarısında Dəyişdirmək üçün vur vurun.

© 2013 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur. 46



Zəngə mətn mesajı ilə cavab vermək

Zəngə cavab verə bilmirsiniz? Zəng edənə mətn mesajı ilə cavab verə bilərsiniz.

1. Sizə zəng gələndə Mətn cavabı vurun.
2. Mesaj yaz... vurub mesajınızı yazın.
Siz yalnız telefonunuzda saxlanmıș əlaqələrinizdən gələn zənglərə mətn mesajı ilə cavab verə
bilərsiniz.

Mətn cavabını yandırmaq/söndürmək
 >  > Parametrlər vurun və Mətn cavabı seçimini Aktiv  və ya Qeyri-aktiv  kimi

dəyișin.

Hazır mətn mesajını redaktə etmək
Bașlama ekranında sola sürüșdürün və vurun  >  > Parametrlər > Cavabları redaktə et və
istədiyiniz cavabı redaktə edin.

Səs poçtunuza zəng etmək

Zəngləri səs poçtunuza yönəltmisinizsə, ona zəng edə və dostlarınızın qoyduğu mesajlara qulaq asa
bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında vurun:  > .
2. Tələb olunarsa, səs poçtunun parolunu daxil edin.
3. Siz səs poçtu mesajlarına qulaq asa, onlara cavab verə, silə və ya salamlama mesajı yaza bilərsiniz.
Səs poçtu xidmətinin mövcudluğu və zənglərin yönləndirilməsi üçün tələb olunan vaxtla bağlı şəbəkə
xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Əlaqələr
Siz dostlarınızın telefon nömrələrini, ünvanlarını və digər əlaqə məlumatlarını Əlaqələr mərkəzində
saxlaya və təşkil edə bilərsiniz. Siz həmçinin sosial şəbəkə xidmətləri vasitəsilə dostlarınızla əlaqə
yarada bilərsiniz.
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Əlaqələri əlavə etmək və ya silmək

Dostlarınızla daima əlaqədə qalın. Telefon nömrələrinizi, ünvanları və digər məlumatı Əlaqələr
mərkəzində saxlayın.

Əlaqə əlavə etmək

 Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı seçin.

1. Vurun: .
2. Bir neçə hesaba daxil olmusunuzsa, əlaqənin birləşdirildiyi hesaba vurun.
3. Əlaqə təfərrüatlarına vurun, sahələri doldurun və  vurun.
4. Təfərrüatları əlavə etdikdən sonra  vurun.

Əlaqəni redaktə etmək
Əlaqəyə vurub  vurun və təfərrüatları, məsələn, zəng melodiyası və ya veb-ünvanı əlavə və ya
redaktə edin.

Əlaqəni silmək
Əlaqəyə və  > Sil vurun.

Əlaqə, Facebook, Twitter və LinkedIn istisna olmaqla həm telefonunuzdan, həm də saxlandığı sosial
şəbəkə xidmətdən silinir.

Əlaqə siyahısını süzgəcdən keçirmək
Sosial şəbəkə xidmətlərinə aid əlaqələrin əlaqə siyahınızda görünməsini istəmirsinizsə, onları
süzgəcdən keçirə bilərsiniz. Əlaqə siyahısında  > Parametrlər > Əlaqə siyahımı süzgəcdən
keçir vurub göstərmək və ya gizlətmək istədiyiniz hesablara vurun.

Daxil olan zəngin nömrəsini yaddaşda saxlamaq

Telefon nömrəsi Əlaqələr mərkəzində olmayan birindən zəng almısınız? Onun nömrəsini asanlıqla yeni
və ya mövcud əlaqə siyahısında saxlaya bilərsiniz.

1. Vurun: .
2. Zəng tarixçəsində telefon nömrəsinə və  vurun.
3.  düyməsinə vurun, telefon nömrəsini və telefon nömrəsinin növünü redaktə edin və  vurun.
4. Kontaktın digər məlumatların, həmçinin adını redaktə edin və  vurun.

Daxil olan mesajın nömrəsini yaddaşda saxlamaq

Telefon nömrəsi Əlaqələr mərkəzində olmayan birindən mesaj almısınız? Onun nömrəsini asanlıqla
yeni və ya mövcud əlaqə siyahısında saxlaya bilərsiniz.

1. Vurun:  Mesajlaşma.
2. Söbət siyahısında söhbətə vurun.
3. Söhbət ekranının yuxarısında telefon nömrəsinə və sonra  vurun.
4.  düyməsinə vurun, telefon nömrəsini və telefon nömrəsinin növünü redaktə edin və  vurun.
5. Kontaktın digər məlumatların, həmçinin adını redaktə edin və  vurun.

Əlaqəni axtarmaq

Dostlarınızla dərhal əlaqə saxlamalısınız? Bütün əlaqə siyahısını gəzmək əvəzinə siz axtarış edə və ya
əlaqə siyahısında hərf və ya simvola keçə bilərsiniz. Zəng etmək və ya mesaj göndərmək üçün səs
əmrindən də istifadə edə bilərsiniz.
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1.  Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı seçin.
2.  vurun və adı yazmağa başlayın. Siyahı siz yazdıqda daralır.

İşarə:Ən vacıb əlaqələrinizi və ya əlaqə qrupunuzu başlanğıc ekranına əlavə edin. Əlaqəyə vurub
saxlayın və sonra Başlanğıca daxil et seçiminə vurun.

Əlaqə siyahısında hərfə və ya simvola keçmək
Solda yerləşən əlaqə siyahısında hər hansı hərfə vurun və növbəti menyuda axtardığınız adın ilk hərfinə
və ya simvoluna vurun. Siz dərhal əlaqə siyahınızdan həmin bəndə keçəcəksiniz.

Səs əmrindən istifadə
Hər hansı görünüşdə  vurub saxlayın və Call və ya Text deyərək əlaqənin adını deyin. Bütün dillər
dəstəklənmir.

Əlaqələri birləşdirmək

MÜxtəlif sosial şəbəkələr və ya poçt hesablarından eyni əlaqə şəxsi üçün ayrı-ayrı elementləriniz var?
Bir neçə əlaqə şəxsini vahid əlaqə kartında birləşdirə bilərsiniz.

 Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı seçin.

1. Birləşdirmək istədiyiniz əsas əlaqəyə vurub  vurun.
2. Əlaqə seç seçiminə və birləşdiriləcək əlaqəyə vurun.

Əlaqəni ayırmaq
Əsas əlaqəyə və  vurun və ayırmaq istədiyiniz əlaqəyə vurub Əlaqəni ayır vurun.

Əlaqələri SIM kartdan köçürmək

SİM kartınızda saxlanmış əlaqələriniz varsa, onları telefonunuza köçürə bilərsiniz.

1. Vurun:  Əlaqələr.
2. Vurun:  > Parametrlər > SİM kart əlaqələrini idxal et.

Planlarınızı ailənizlə və dostlarınızla paylaşmaq

Yaxınlarınızla yığışmaq istəyirsiniz, lakin hər kəs üçün uyğun olan tarixi və vaxtı təyin etməkdə çətinlik
çəkirsiniz? Siz onları söhbət etməyə dəvət edə, təqvim, şəkillər və ya qeydləri fərdi şəkildə paylaşa
bilərsiniz.

Bu xüsusiyyətin Windows Phone 8 ilə daha yaxşı işləməsinə baxmayaraq Windows Phone 7 işləyən
telefonlar otaqlara qoşula və paylaşılan təqvimləri qura bilərlər. Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün
Microsoft hesabınıza daxil olmalısınız.

1. Paylaşmaq üçün otaq yaratmaq üçün Əlaqələr vuraraq Birlikdə bəndini seçin.
2. Vurun:  > Otaq.
3. Otaq üçün ad daxil edin və  vurun.
4. Qrup söhbəti, təqvim, qeyd və ya şəkil albomu arasında dəyişmək üçün sola və ya sağa vurun.
5. Otağa qoşulmağa dəvət etmək üçün  >  vurub əlaqəyə vurun.

İşarə:Hələ otaqlardan istifadə etməmisinizsə, telefonunuzda sizin üçün Ailə Otağı hazırdır.
Əlaqələr mərkəzində Birlikdə vuraraq Ailə Otağı vurun. Otağa ilk dəfə qoşulmağa dəvət etmək
üçün Birini dəvət et vurun.
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Əlaqə qrupu yaratmaq, redaktə etmək və ya silmək

Siz əlaqə qrupları yarada və eyni vaxtda bir neçə şəxsə mesaj göndərə bilərsiniz. Məsələn, siz eyni
qrupa ailə üzvlərini əlavə edə və eyni mesajla onlarla dərhal əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 Əlaqələr seçiminə vurun və Birlikdə seçin.

1. Vurun:  > Qrup.
2. Qrupa ad yazın və  və vurun.
3.  və əlaqəyə vurun. Başqa bir əlaqə əlavə etmək üçün yenidən  düyməsinə vurun.
4. Vurun: .

Yeni qrup əlaqəsi əlavə etmək
Qrupa vurub  >  və əlaqəyə vurun.

Əlaqəni qrupdan silmək
Qrupa vurub  vurun. Silmək üçün əlaqəyə və Qrupdan sil vurun.

Qrupun adını dəyişmək
Qrupa və  > Adını dəyişdir vurun və yeni ad yazın.

Əlaqə qrupunu silmək
Qrupa və  > Sil vurun.

Əlaqəni paylaşmaq

toxun+göndər istifadə etməklə əlaqəni dostlarınızla paylaşmaq asandır. Bunun üçün sadəcə olaraq
onların telefonuna vurun.

1. toxun+göndər xüsusiyyətinin yanılı olduğundan əmin olmaq üçün başlanğıc ekranında sola
sürüşdürün və  Parametrlər > toxun+göndər vuraraq NFC paylaşması nı Aktiv  aktiv edin.
2. Başlanğıc ekranında  Əlaqələr vurun və Hamısı seçin.
3. Əlaqəyə və  > Əlaqəni paylaş >  > Toxun+göndər vurun.
4. Telefonunuzla dostunuzun telefonuna toxunun. Digər telefon NFC-ni dəstəkləməlidir. Əlavə
məlumat üçün digər telefonun istifadəçi təlimatlarına baxın.

Bu funksiya NFC-ni dəstəkləyən bütün telefonlarla uyğun gəlməyə bilər.

Sosial şəbəkələr
Dostlarınızla əlaqə saxlamaq istəyirsiniz? Telefonunuzda sosial şəbəkə xidmətlərini quraşdıra
bilərsiniz.
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Telefonunuzdakı sosial şəbəkə xidmətləri daima əlaqədə qalmanızı təmin edir.

Hesab qurmaq

Sosial şəbəkə xidməti hesablarınızı quraşdırın.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > E-poçt+hesablar vurun.
2. Hesab əlavə edin və sonra xidmətin adına vurun və ekranda görünən təlimatlara əməl edin.

İşarə:Hesaba daxil olduğunuzda, hesabda olan əlaqələr avtomatik sinxronlaşdırılır.

Dostların status yeniləmələrinə baxmaq

Telefonunuzda sosial şəbəkə xidmətlərini qurduqdan sonra Əlaqələr mərkəzində dostlarınızın status
yeniləmələrini izləyə bilərsiniz.

 Əlaqələr seçiminə vurun və Yeniliklər bəndinə sürüşdürün.

Status yazmaq

Dostlarınızla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, fikrinizdən keçənləri onlara deyin. İstifadə etdiyiniz sosial
şəbəkə xidmətlərində statusu yazın.

1.  Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı seçin.
2. Öz əlaqə kartınıza və Yeniləməni dərc et vurun.
3. Mesajınızı yazın.
4. Dərc et xanasında dərc etmək istədiyiniz hər hesabı qeyd edin və  vurun.
5.  vurun.

Mühüm: Məkanınızı paylaşmazdan əvvəl həmişə kiminlə paylaşdığınıza diqqət yetirin. Böyük
insan qrupları ilə yerinizi paylaşa biləcəyinizdən, istifadə etdiyiniz ictimai şəbəkə xidmətinin
məxfilik parametrlərini yoxlayın.
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Dostunuzun divarında yazmaq

Dostlarınızın Facebook-a divarında yazmaqla onlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

1.  Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı seçin.
2. Facebook dostunuzun profilinə və Divarda yaz vurun.
3. Mesajı yazın və  vurun.

Dostların status yeniləməsinə şərh bildirmək

Facebook-a dostlarınızın status yeniləmələrinə şərh bildirərək onlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

1.  Əlaqələr seçiminə vurun və Yeniliklər seçin.
2. Dərsin üzərində  vurun.
3. Şərhinizi yazın və  vurun.

Profil şəklini dəyişmək

Telefonda Facebook və ya Microsoft hesabı qurarkən bu sosial şəbəkələrin hər hansında olan profil
şəkliniz telefonunuzda sizin əlaqə kartı şəklinizə çevrilir. Telefonda şəklinizi dəyişsəniz, eyni vaxtda
Facebook və Microsoft hesab profillərini də yeniləyə biləriniz.

1.  Əlaqələr seçiminə vurun və Hamısı bəndinə sürüşdürün.
2. Əlaqə siyahısının yuxarısında öz əlaqə kartınıza və şəklinizə vurun.
3. Şəklinizə yenidən vurun və Şəkillər mərkəzində yeni şəklə vurun.
4. Ölçüləri müəyyən etmək üçün şəkli nizamlayın və  düyməsinə vurun.
5. Şəklinizi harada yeniləməyi seçmək üçün Dərc et seçiminə vurun və ya qeyd xanalarını silərək 
vurun.
6. Vurun: .

Sosial şəbəkə xidmətlərdə şəkillər paylaşmaq

Şəkil çəkdikdən sonra dostlarınızın görməsi üçün onu vebə yükləyin. Siz həmçinin telefonunuzun
şəkilləri avtomatik olaraq sosial şəbəkə xidmətlərinə yüklənməsini quraşdıra bilərsiniz.

1. Vurun: Şəkillər.
2. Paylaşmaq istədiyini şəklin yerləşdiyi şəkil albomlarını seçin.
3. Şəklə vurub saxlayın və sonra Paylaş... seçiminə vurun.
4. Şəkli yükləmək istədiyiniz sosial şəbəkə xidmətinə vurun.
5. Şəklə istədiyiniz adı daxil edin və  vurun.

Mesajlar
Dostlarınızla əlaqədə qalın, onlara mətn və ya multimedia mesajları göndərin və ya söhbət etməyə
başlayın.
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Siz mesajları birbaşa olaraq başlama ekranında aça bilərsiniz. Vurun:  Mesajlaşma.

Siz müxtəlif mesaj növləri göndərə və ala bilərsiniz:

• Mətn mesajları
• Qoşmaların, məsələn, şəkillərin olduğu multimedia mesajları
• Söhbət mesajları

Siz və müəyyən əlaqə arasında mesajlar söhbət şəklində təşkil olunur.

Əlaqə ilə bağlantı yaratmaq istədikdə telefonunuz ən yaxşı üsulu seçməkdə sizə yardımçı ola bilər.
Əlaqəniz söhbət xidmətinə daxil olubsa, onunla söhbət etməyə başlaya bilərsiniz. Əks təqdirdə, mətn
mesajı da göndərə bilərsiniz.

Məsələn, ailə və ya iş yoldaşlarınızdan ibarət əlaqə qruplarınız varsa, siz qrupa mesaj göndərə
bilərsiniz.

Mesajlaşma parametrlərində telefonunuzun SkyDrive-da mesajların nüsxəsini çıxartmasını qura
bilərsiniz. Yeni Windows Phone cihazı əldə etsəniz, quraşdırma zamanı mesajlarınızı yeni telefonunuza
yükləyə bilərsiniz.

Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha
çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və
digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj
çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Mesaj göndərmək

Mətn və multimedia mesajları ilə dostlarınız və ailənizlə dərhal əlaqə yarada bilərsiniz.

Mesaj yazmağa başlasanız və onu göndərməmiş başqa bir proqrama keçsəniz, Mesajlaşma qayıtdıqda
mesajı yazmağa davam edə bilərsiniz. Vurun:  > Qaralamalar. Qaralama mesajı göndərildikdə
silinir.
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1. Vurun:  Mesajlaşma.
2. Vurun: .
3. Əlaqə siyahınızdan qəbuledən əlavə etmək üçün  vurun və ya adı yazmağa başlayın. Siz həmçinin
telefon nömrəsini yaza bilərsiniz.

İşarə:Bir neçə qəbuledən əlavə etmək üçün  > , istədiyiniz qəbuledənlərə və  vurun.

4. Mesaj xanasına vurun və mesajınızı yazın.
İşarə:Emosiya işarəsi əlavə etmək üçün  vurun.

5. Qoşma əlavə etmək üçün  və fayla vurun.
İşarə:Siz həmçinin mesaj yazarkən yeni şəkil çəkə bilərsiniz. Şəkil >  vurun, şəkil çəkin və Qəbul
et vurun.

Multimedia mesaja daxil etdiyiniz element şəbəkə üçün çox böyük olarsa, cihaz avtomatik olaraq
həcmi azalda bilər.

6. Mesajı göndərmək üçün  vurun.
Yalnız müvafiq cihazlar multimedia mesajları qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajlar
müxtəlif cihazlarda fərqli görünə bilər.

Mesajı oxumaq

Siz mesaj aldığınızı başlanğıc ekranında görə bilərsiniz.

Siz mesajlara söhbət lenti şəklində baxa bilərsiniz. Lentə mətn mesajları, multimedia mesajları və
söhbət daxil ola bilər.

1. Vurun:  Mesajlaşma.
2. Mesajı oxumaq üçün söhbətə vurun.

Qoşmanı saxlamaq
Qoşmaya, məsələn, şəklə vurub sonra  > Telefonda saxla vurun.
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Söhbəti silmək
Axınlarda  vurub silmək istədiyiniz söhbətə və  vurun.

Telefonda olan bütün mesajları silmək
 >  > Hamısını seç vurub  vurun.

Mesaja cavab yazmaq

Dostlarınızı gözlətməyin – mesaja dərhal cavab verin.

1. Vurun:  Mesajlaşma.
2. Axınlarda mesajın olduğu söhbətə vurun.
3. Mesaj xanasına vurun və mesajınızı yazın.

İşarə:Telefonunuzda bir əlaqə üçün bir neçə telefon nömrəsi varsa, cavabınızı başqa bir nömrəyə
göndərə bilərsiniz. Başqa bir telefon nömrəsi seçmək üçün  vurun.

4. Vurun: .

Mesajı yönəltmək
Mesaja vurub saxlayın və Yönəlt seçiminə vurun.

Mesajı yönəltməzdən əvvəl mətni redaktə edə, qoşma əlavə edə və ya onu silə bilərsiniz.

Qrupa mesaj göndərmək

Bir qrup şəxsə mesaj göndərmək istəyirsiniz? Əlaqələr mərkəzində qrup yaradın və tək bir məktub və
ya e-poçtla onlarla əlaqə yarada bilərsiniz.

1. Vurun:  Əlaqələr.
2. Qrupa və Mətn və ya E-poçt göndər seçiminə vurun və mesajınızı yazaraq göndərin.

Mesajda məkanı göndərmək

Dostlarınızı qonaq dəvət etmisiniz, lakin onlar qaldığınız yeri tanımır? Onlara xəritədə olduğunuz yeri
göndərin.

Bu xüsusiyyət bəzi regionlar üçün mövcud olmaya bilər.
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Telefonunuz olduğunuz yerdən istifadə etməyi soruşa bilər. Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün
icazə verməlisiniz.

1. Mətn mesajı yazarkən  > Yerim vurun.
Qoşma ilə mesaj göndərmək normal mətn mesajı göndərməkdən daha baha ola bilər. Əlavə məlumat
üçün xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.

2. Vurun: .

Dostlarınız xəritədə yerinizi göstərən təsvirlə mesaj alacaqlar.

Audio mesajı göndərmək

Dostunuzun ad gününü mahnı ilə təbrik etmək istəyirsiniz? Mahnınızı audio mesaj kimi göndərin.

1. Mesajı yazarkən  > Səs yazısı vurun.
2. Mesajınızı qeyd edin və Hazırdır vurun.
3. Vurun: .

Mesaj yazmaq üçün səsdən istifadə

Mesaj yazmaq üçün çox məşğulsunuz? Mətn mesajını səsinizlə yazın və göndərin.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir. Dəstəklənən dillər haqqında məlumat üçün
www.windowsphone.com ünvanına daxil olun.

Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün İnternetə qoşulu olmalısınız.

1.  düyməsini basıb saxlayın.
2. Text və əlaqə şəxsinin adını deyin.
3. Mesajınızı deyin və söylənən təlimatlara əməl edin.
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Dostlarınızla söhbət

Dostlarınızla onlayn söhbət etməyi xoşlayırsınız? Harada olmağınızdan asılı olmayaraq
telefonunuzdan ani mesajlar göndərə bilərsiniz.

Söhbət etmək üçün Microsoft hesabı tələb olunur. Facebook hesabınızı Microsoft hesabınıza
qoşduqda Mesajlaşmada Facebook söhbətdən istifadə edə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün baxın:
www.windowsphone.com

Söhbət etməyə başlamazdan əvvəl söhbət xidmətini quraşdırın.  Mesajlaşma seçiminə vurun,
Onlayn seçin və ekranda görünən təlimatlara əməl edin.

Daxil olmamısınızsa, söhbət xidmətinə daxil olun.

1. Vurun:  Mesajlaşma.
2. Vurun: .
3. Əlaqə siyahınızdan qəbuledən əlavə etmək üçün  vurun. Söhbət etməyə başlamaq üçün
dostunuzun söhbət hesabına vurun.
4. Mesaj xanasına vurun, mesajınızı yazın və  vurun.

E-poçt
Yolda olarkən e-poçtu oxumaq üçün telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz.

Başlanğıc ekranında vurun: .

E-poçt göndərmək və almaq üçün İnternetə qoşulu olmalısınız.

Poçt qutusu əlavə etmək

İş və şəxsi poçt ünvanlarınız fərqlidir? Telefonunuza bir neçə poçt qutusu əlavə edə bilərsiniz.

Telefonunuzda poçt quraşdırmaq üçün İnternetə qoşulu olmalısınız.

Telefonu ilk dəfə işə saldıqda Microsoft hesabınıza daxil olmamısınızsa, bunu indi edə bilərsiniz.
Telefonunuza Microsoft hesabı əlavə etdiyinizdə, poçt hesabı avtomatik əlavə edilir.
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1. Başlanğıc ekranında  vurun.
2. Hesabın üzərinə vurub istifadəçi adı və parolunuzu yazın.

İşarə:Sizin telefonunuza sizin iş poçtunuzu, əlaqələrinizi və təqviminizi əlavə etmək üçün Təkmil
quraşdırma istifadə edin. İstifadəçi adı və parolunuzu yazın, Exchange ActiveSync üzərinə vurun
və tələb olunan təfərrüatları yığın.

3. Vurun: Daxil ol.
İşarə:Poçt hesabınızdan asılı olaraq siz telefonunuzla e-poçtlardan əlavə digər elementləri,
məsələn, əlaqələri və təqviminizi də sinxronlaşdıra bilərsiniz.

Telefonunuz poçt hesablarınızı tapmazsa, siz Təkmil quraşdırma təkmil quraşdırmadan istifadə edə
bilərsiniz. Bunun üçün siz poçt hesabı növünüzü və daxil olan və çıxan poçt serverlərinin ünvanlarını
bilməlisiniz. Bu məlumatı poçt xidməti təminatçınızdan ala bilərsiniz.

Müxtəlif poçt hesablarını quraşdırmağa dair əlavə məlumat üçün www.windowsphone.com ünvanında
Qaydalar bölməsinə baxın.

Poçt qutusunu daha sonra əlavə etmək
Poçt qutunuzda  > E-poçt hesabı əlavə et və sonra hesaba vurun və daxil olun.

Mübadilə ActiveSync

Siz kompüteriniz arxasında oturursunuz və ya telefonunuzla gəzəndə əldə sizin iş poçtunuza,
əlaqələrinizə və təqviminizə malik olmağı istəyərdiniz? Siz telefonunuz və Microsoft Mübadilə serveri
aralarında vacib məzmunu sinxronlaşdıra bilərsiniz.

Yalnız əgər sizin şirkətiniz Microsoft Mübadilə serverinə malikdirsə mübadilə ActiveSync-i qurula bilər.
Bundan əlavə, sizin şirkət İTi administratorunuz sizin hesabınız üçün Microsoft Exchange ActiveSync-
i yəqin ki fəallaşdırmış.

Quraşdırmanı başlamaqdan əvvəl əmin olun ki, siz aşağıdakılara maliksiniz:

• Korporativ e-poçt ünvanı
• Sizin Mübadilə server adınız (sizin şirkət İTi şöbəniz ilə əlaqə yaradın)
• Sizin şəbəkə domeyn adınız (sizin şirkət İTi şöbəniz ilə əlaqə yaradın)
• Sizin ofis şəbəkənizin parolu

Mübadilə server konfiqurasiyasından asılı olaraq, sizdən quraşdırılma ərzində əlavə informasiya
yığmaq lazım ola bilər. Əgər düzgün məlumatı bilmirsinizsə sizin şirkət İTi şöbəniz ilə əlaqə yaradın.

Quraşdırılma ərzində, siz müəyyən edə bilərsiniz ki, neçə müddətdən bir sizin telefonunuzu server ilə
məzmun sinxronlaşdırmaq istəyirsiniz. Hesab sinxronlaşdırılması quraşdırılanda yalnız məzmun
müəyyən edilir. Əlavə məzmunu sinxronlaşdırmaq üçün, Mübadilə ActiveSync hesab parametrlərini
dəyişdirin.

Mübadilə ActiveSync ilə kilid kodundan istifadə etmək üçün məcburi ola bilər.

Başlanğıc ekranında e-poçtu açmaq

Canlı poçt xanaları ilə poçtu birbaşa olaraq başlanğıc ekranında aça bilərsiniz.

Xanalardan oxunmamış poçtların sayını və yeni poçt aldığınızı görə bilərsiniz.
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Başlanğıc ekranına bir neçə poçt qutusu əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, iş poçtu və şəxsi poçt üçün
ayrıca xana əlavə edin. Bir neçə poçt qutusunu vahid qutuda birləşdirmisinizsə, bütün hesablarınıza
aid e-poçtları bir xanada aça bilərsiniz.

Poçtu oxumaq üçün xanaya vurun.

Poçt göndərmək

E-poçtlarınızın yığılıb qalmasına imkan verməyin. Yolda olarkən e-poçtları oxumaq və cavab yazmaq
üçün telefonunuzdan istifadə edin.

1. Başlanğıc ekranında vurun: .
2. Birləşdirilmiş e-poçtunuz varsa,  vurub hesaba vurun.
3. Əlaqə siyahınızdan qəbuledən əlavə etmək üçün  vurun və ya adı yazmağa başlayın. Siz həmçinin
ünvanı yaza bilərsiniz.

İşarə:Əlaqəni silmək üçün adına vuraraq Sil vurun.

4. Mövzunu və e-poçtunuzu yazın.
İşarə:Telefonunuz e-poçtu sürətlə yazmağa imkan verir. Yazarkən telefonunuz cümlənizi
tamamlamaq üçün mümkün sözləri təklif edir. Söz əlavə etmək üçün təklifə vurun. Siyahıya
baxmaq üçün təkliflərin üzərinə sürüşdürün. Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir.

5. Fayl əlavə etmək üçün  vurun.
İşarə:Siz həmçinin e-poçt yazarkən yeni şəkil çəkə bilərsiniz.  vurun, şəkil çəkin və Qəbul et
vurun.

6. E-poçtu göndərmək üçün  vurun.

Poçtu oxumaq

Vacib xəbər gözləyirsiniz? Ofisinizə getməyi gözləmək əvəzinə e-poçtları oxumaq üçün
telefonunuzdan istifadə edin.

Yeni e-poçt aldıqda onu başlanğıc ekranında görə bilərsiniz.
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1. Başlanğıc ekranında vurun: .
2. Poçt qutunuzda e-poçta vurun. Oxunmamış e-poçt fərqli rəngdə olur.

İşarə:Böyütmək və ya kiçiltmək üçün iki barmağınızı ekranın üzərinə qoyun və onları bir-birinə
yaxınlaşdırın yaxud bir-birindən uzaqlaşdırın.

İşarə:E-poçtda veb-ünvan varsa, veb-sayta daxil olmaq üçün ona vurun.

Söhbətdə olan e-poçtu oxumaq
Poçt qutunuzda e-poçtun olduğu söhbətə vurub söhbətə vurun. Oxunmamış e-poçtun olduğu söhbət
fərqli rəngdə olur.

Qoşmanı saxlamaq
E-poçt açıq olduqda qoşmaya, məsələn, şəklə vurun və o, telefonunuza yüklənəcək. Qoşmaya yenidən
vurub  > Telefonda saxla vurun. Bütün fayl formatlarını saxlamaq mümkün deyil.

E-poçta cavab vermək

Dərhal cavab verməli olduğunuz e-poçt almısınız? Telefondan istifadə edərək cavab verin.

1. Başlanğıc ekranında vurun: .
2. E-poçtu açın və  vurun.

İşarə:Yalnız göndərən şəxsə cavab vermək üçün Cavab ver vurun. Göndərən şəxsə və digər
qəbuledənlərə cavab vermək üçün Hamısına cavab ver vurun.

E-poçtu yönəltmək
E-poçtu açın və  > Yönəlt vurun.

E-poçtu silmək

Poçt qutunuz dolub? Telefonda bir qədər yer boşaltmaq üçün bəzi e-poçtları silin.

1. Poçt qutusunda silmək istədiyiniz e-poçtların sol tərəfinə vurun.
2. E-poçtların yanında olan qeyd xanalarına vurub  vurun.
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Seçdiyiniz bütün e-poçtlar silinəcək. Poçt qutunuzdan asılı olaraq e-poçtlar poçt serverindən də silinə
bilər.

Bir e-poçtu silmək
E-poçtu açın və  vurun.

Poçtlara ayrı-ayrı baxmaq

Poçtlar söhbətlərdə başlığa görə qruplaşdırılır. Söhbətə həmçinin sizin cavablarınız da daxildir. Bütün
poçtlarınıza ayrı-ayrı baxmaq üçün söhbət funksiyasını qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında vurun: .
2. Vurun:  > Parametrlər.
3. Söhbətlər seçimini sönülü olaraq təyin edin.

E-poçt yazmaq üçün səsdən istifadə

Klaviaturadan istifadə əvəzinə e-poçtu diktə edə bilərsiniz.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir. Dəstəklənən dillər haqqında məlumat üçün
support.microsoft.com ünvanına daxil olun.

1. Başlanğıc ekranında vurun: .
2. Birləşdirilmiş e-poçtunuz varsa,  vurub hesaba vurun.
3. Əlaqə siyahınızdan qəbuledən əlavə etmək üçün  vurun. Siz həmçinin ünvanı yaza bilərsiniz.

İşarə:Əlaqəni silmək üçün adına vuraraq Sil vurun.

4. Mövzu: >  vurun və mövzunu deyin.
5. Mesaj xanasına və sonra  vurub mesajınızı deyin.
6. E-poçtu göndərmək üçün  vurun.
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Bir neçə poçt qutusunu vahid poçtda birləşdirmək

Bir neçə poçt hesabınız varsa, hansı poçt hesablarını bir poçt qutusunda birləşdirməyi seçə bilərsiniz.
Vahid poçt qutusu bütün e-poçtlarınıza eyni vaxtda baxmağa imkan verir.

1. Başlanğıc ekranında poçt qutusuna vurun.
2. Vurun:  > Daxil olanları əlaqələndir.
3. Digər daxil olanlar siyahısında birinci poçta birləşdirmək istədiyiniz hesablara vurun.
4. Əlaqəli daxil olanların adını dəyişdir vurun, poçt qutusu üçün yeni ad yazın və  vurun.

Yeni birləşdirilmiş poçt başlanğıc ekranına əlavə edilir.

Birləşdirilmiş hesabları ayırmaq

Poçt qutularınıza ayrı-ayrı baxmaq və ya bir e-poçt hesabından istifadə etmək istəyirsinizsə,
birləşdirilmiş hesabları ayıra bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında birləşdirilmiş hesaba vurun.
2. Vurun:  > Əlaqəli daxil olanlar.
3. Bu daxil olanlar siyahısında ayırmaq istədiyiniz hesablara vurub Əlaqəni kəs vurun.

Poçt qutusunu silmək

Artıq poçt qutusundan istifadə etmək istəmirsinizsə, onu telefonunuzdan silə bilərsiniz.

1. Sola keçin və  Parametrlər > E-poçt+hesablar vurun.
2. Poçt qutusuna vurub saxlayın və sonra Sil seçiminə vurun.
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Kamera

Şəkil çəkmək üçün telefonunuz bütün imkanlara malikdirsə, niyə özünüzlə kamera gəzdirəsiniz?
Telefonuzun kamerası ilə siz asan fotoşəkilləri çəkə və videoları yaza bilərsiniz.

Kameranın əsasları

Şəkil çəkmək

Dəqiq və canlı şəkillər çəkin – ən yaxşı anlarınızı şəkil albomunuzda saxlayın.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.

2. Böyütmək və ya kiçiltmək üçün iki barmağınızı ekranın üzərinə qoyun və onları bir-birinə
yaxınlaşdırın yaxud bir-birindən uzaqlaşdırın.
3. Fokusa almaq üçün kamera düyməsini yarısına qədər basıb saxlayın. Ağ düzbucaqlı titrəmədikdə
fokus kilidlənmiş olur.
4. Şəkil çəkmək üçün kamera düyməsini axıra qədər basın.

İşarə:Ani dərhal çəkmək istəyirsiniz? Telefon kilidli olduqda kameranı yandırmaq üçün bir-iki
saniyə kamera düyməsini basıb saxlayın.

İndicə çəkdiyiniz şəklə baxmaq üçün sağa sürüşdürün. Şəkillər Şəkillər mərkəzində Kamera
Şəkillərində saxlanır.

Kamera düyməsindən istifadə etmədən şəkil çəkmək
Lazım gələrsə, kamera parametrlərindən ekrana toxunaraq şəkil çəkməni aktivləşdirin. Başlama
ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun. Proqramlar seçiminə vurub Şəkillər+kamera >
Daxildə qurulmuş Kamera proqramından istifadə edərkən şəkil və videolar çəkmək üçün ekrana
vurun seçin.
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Xüsusi bir obyekt və ya sahəni fokusa almaq üçün ekran obyekt və ya sahəyə vurun. Ağ kvadrat
sabitləşənə kimi telefonu sabit tutun.

Avtoportret çəkmək

Asanlıqla avtoportret çəkmək üçün telefonun ön kamerasından istifadə edin.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Vurun: .
3. Şəkil çəkmək üçün kamera düyməsini basın.

İşarə:Həmçinin ön kamera ilə video çəkə bilərsiniz. Video çəkiliş üçün vurun: . Video çəkiliş
üçün kamera düyməsini basın.

© 2013 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur. 64



Video çəkmək

Telefonla şəkil çəkməkdən əlavə xüsusi anlarınızın videosunu da çəkə bilərsiniz.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Şəkil rejimindən video rejiminə keçmək üçün vurun: .
3. Böyütmək və ya kiçiltmək üçün iki barmağınızı ekranın üzərinə qoyun və onları bir-birinə
yaxınlaşdırın yaxud bir-birindən uzaqlaşdırın.
4. Video çəkiliş üçün kamera düyməsini basın. Saniyəölçən işləməyə başlayacaq.
5. Video çəkilişini dayandırmaq üçün kamera düyməsini basın. Saniyəölçən dayanacaq.

Videoya baxmaq üçün sağa sürüşdürün və  vurun. Video sizin Kamera Şəkillərida Şəkillər mərkəzində
saxlanır.

Məkan məlumatını şəkillərdə və videolarda saxlamaq

Hər hansı şəkli və ya videonu çəkərkən harada olduğunuzu dəqiq xatırlamaq istəyirsinizsə,
telefonunuzda yerə dair avtomatik olaraq məlumat qeyd etməyi seçə bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Parametrlər.
2. Proqramlar seçin və Şəkillər+kamera > Çəkdiyim şəkillərə yer haqqında məlumatı daxil edin vurun.
Olduğunuz yeri peyk və ya şəbəkə üsulları ilə müəyyənləşdirmək mümkündürsə, yerə dair məlumat
şəkil və ya videoya əlavə edilə bilər. Əgər yerə dair məlumatın olunduğu şəkil və ya videonu paylaşsanız,
şəkil və ya videoya baxan şəxslər yerə dair məlumatı görə bilərlər. Telefon parametrlərindən
geokodlaşdırmanı qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

Şəkilləri və videoları paylaşmaq

Ən yaxşı şəkillərinizi birbaşa olaraq kameradan paylaşın.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Şəkil və ya video çəkin.
3. Sağa keçin və  > Paylaş... vurun.
4. Paylaşma üslunu seçin və təlimatlara əməl edin.

İşarə:Şəkli və ya videonu yaxın biri ilə dərhal paylaşmaq üçün Toxun+göndər seçiminə vurun və
telefonunuzda digər telefona vurun. Digər telefon NFC funksiyasını dəstəkləməlidir.

İşarə:Siz həmçinin Şəkillər mərkəzindən də paylaşa bilərsiniz. Şəkli və ya videonu seçin və  >
Paylaş... seçiminə vurun.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Paylaşma xidmətlərinin hamısı bütün fayl formatlarını və ya yüksək keyfiyyətlə çəkilmiş videoları
dəstəkləmir.

Kamera üzrə ipucları

Telefonunun kamerasında optimal şəkildə faydalanmaq üçün bəzi ipuclarını qeyd etmək istəyirik.

• Şəkil və ya video çəkmək arasında keçid etmək üçün  və ya  vurun.
• Böyütmək və ya kiçiltmək üçün iki barmağınızı ekranın üzərinə qoyun və onları bir-birinə

yaxınlaşdırın yaxud bir-birindən uzaqlaşdırın.
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• Kamera parametrlərini, məsələn, bucaq nisbətini, görünüş rejimini və ya ağ rəng balansını
dəyişmək üçün  vuraraq Foto parametrləri... və ya Video parametrləri... seçiminə vurub
istədiyiniz seçimə vurun.

• Telefonunuz kilidli olduqda tez kameranı yandırmaq üçün bir-iki saniyə kamera düyməsini basıb
saxlayın.

• Kameradan təxminən bir dəqiqə istifadə etməsəniz, o, sönəcək. Kameranı yandırmaq üçün
işəsalma düyməsini basın və ekran kilidini açın.

• Ekranı ən yaxşı şəkildə görmək üçün işıq sensorunun üzərini tutmayın.

Fotokameranın işığını təhlükəsiz məsafədə istifadə edin. İşığı insanların və ya heyvanların üzərində
yaxın məsafədə istifadə etməyin. Şəkil çəkərkən flaşın üstünü örtməyin.

Peşəkar fotoqrafiya

Nokia Smart Camera ilə daha yaxşı şəkillər çəkin

Hərəkət edən obyektlərin daha yaxşı şəklini və ya hamının yaxşı düşdüyü qrup şəkli çəkmək
istəyirsiniz? Nokia Smart Camera istifadə edin və super şəkillər çəkin.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Vurun:  > Nokia Smart Cam.
3. Şəkil çəkmək üçün kamera düyməsini bir dəfə basın.

İşarə:Kameranı xüsusi bir obyektə fokuslamaq üçün ekranda obyektə vurun.

Telefon ardıcıl çəkilmiş şəkilləri və onlarla nə edə biləcəyinizi göstərir.

Nokia Smart Kameranı susmaya görə kamera təyin edin
 > parametrlər > standart kameranı təyin et vurun və Kamera düyməsini basanda aşağıdakı

açılır parametrini Nokia Smart Cam təyin edin.
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Hərəkətin şəklini çəkmək

Hərəkət edən obyektlərin şəklini çəkmək istəyirsiniz? Hərəkət edən obyektlərin şəkillərini tək bir
dinamik şəklə çevirmək üçün Nokia Smart Camera istifadə edin.

1. Nokia Smart Camera istifadə edərək şəkil çəkin.
İşarə:Şəkil çəkərkən hərəkət edən obyekti izləmənizə ehtiyac yoxdur. Sadəcə kameranı düz
saxlayın.

2. Siyahıda 2-ci şəklin üzərinə sürüşdürün və şəklə vurun.
3. Hərəkət edən obyektləri şəkildən silmək üçün ekranın aşağısındakı ağ dairələrə vurun.
4. Hərəkət edən hansı obyekti vurğulamağı seçmək üçün ekranın aşağı sağ küncündəki dairəni hərəkət
etdirin.

İşarə:Hərəkət edən bütün obyektləri vurğulamaq üçün  vurun.

5. Hazır olduqda  vurun.

Qrup şəklində üzü dəyişmək

Şəklinizə dostunuzun əla üz ifadəsi olan şəklini əlavə etmək istəyirsiniz? Şəkli Nokia Smart Camera
istifadə edərək çəkmisinizsə, ən çox xoşladığınız üzləri seçə və onları qrup şəklinə yerləşdirə bilərsiniz.

1. Nokia Smart Camera istifadə edərək şəkil çəkin.
2. Siyahıda 3-cü şəklin üzərinə sürüşdürün və şəklə vurun.
3. Dəyişmək istədiyiniz üzə vurun və alternativ üzü tapmaq üçün sola sürüşdürün.
4. İstifadə etmək istədiyiniz üzə vurun.
Dəyişmək istədiyiniz bütün üzlər üçün 3-4-cü addımları təkrar edin.

5. Hazır olduqda  vurun.

Hərəkət edən obyekti şəkildən silmək

Son anda kimsə kadra düşüb? Nokia Smart Camera istifadə edin və arzuolunmaz obyektləri şəkildən
silin.
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1. Nokia Smart Camera istifadə edərək şəkil çəkin.
2. Siyahıda sonuncu şəklin üzərinə sürüşdürün və şəklə vurun.
Kamera avtomatik olaraq şəkildəki hərəkətli obyektləri silir.

3. Vurun: .
İşarə:Obyektin silinməsini ləğv etmək üçün ekrana vurub  vurun. Daha sonra yenidən ekrana
vurub .

Şəkillərinizə hərəkət əlavə etmək

Canlı kimi görünən sehirli şəkillər yaratmaq istəyirsiniz? Sabit şəkillərinizi canlandırmaq üçün
Cinemagraph proqramından istifadə edin.

1. Sola keçin və Cinemagraph vurun.
2. Şəkil çəkmək üçün  vurun və bir dəfə kamera düyməsini basın.
3. Canlandırmaq istədiyiniz sahələri seçib  vurun.
4. Canlandırılmış şəkli saxlamaq üçün  vurun.

Mağazadan Nokia Foto-proqramlarını yükləmək

Kameranızı daha da mükəmməlləşdirmək və əla şəkillər çəkmək üçün yeni əyləncəli üsullar tapmaq
istəyirsiniz? Mağaza-dan Nokia Foto-proqramlarını yükləyin.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2.  > Daha çox foto-proqram tap seçiminə vurun və təlimatlara əməl edin.
Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Şəkillər və videolar
Xeyli qəşəng şəkil və video çəkmisiniz? Burada onlara baxa, onları təşkil edə, paylaşa və redaktə edə
bilərsiniz.
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Şəkillər mərkəzi

Telefonunuzla çəkdiyiniz şəkillər və ya videolar Şəkillər mərkəzində saxlanır və burada siz onlara baxa
və ya nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Şəkilləri və videoları asanlıqla tapmaq üçün sevimliləri qeyd edin və ya onları albomlara yerləşdirin.

Şəkillərə baxmaq

O önəmli anları yenidən yaşayın - şəkillərə telefonunuzda baxın.

Vurun: Şəkillər.

1. Çəkdiyiniz şəklə baxmaq üçün Kamera Şəkilləri və şəklə vurun.
2. Növbəti şəklə baxmaq üçün sola sürüşdürün. Əvvəlki şəklə baxmaq üçün sağa sürüşdürün.

Böyütmək və ya kiçiltmək
İki barmağınızı ekrana qoyun və barmaqlarınızı bir-birinə yaxınlaşdırın və ya uzaqlaşdırın.

İşarə:Sürətlə böyütmək və ya kiçiltmək üçün iki dəfə şəklə vurun.

Şəkli sevimli kimi qeyd etmək

Ən yaxşı şəkillərinizi tez və asanlıqla tapmaq istəyirsiniz? Onları sevimlilər kimi qeyd edin və onlara
Şəkillər mərkəzi, Sevimlilər görünüşündə baxın.

1. Şəkillər > Albomlar vurub şəklə baxın.
Şəkil onlayn albomdadırsa, əvvəlcə onu telefonunuzda saxlayın. Vurun:  > Telefonda saxla.

2. Vurun:  > Sevimlilərə əlavə et.
İşarə:Bir neçə şəkli sevimli kimi qeyd etmək üçün şəkillərin yerləşdiyi albomu seçib , şəkilləri
seçin və  vurun.

İşarə:Şəkli çəkdikdən dərhal sonra onu sevimli kimi qeyd edə bilərsiniz. Sadəcə sağa sürüşdürüb
 > Sevimlilərə əlavə et vurun.
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Sevimlilərə baxmaq
Şəkillər mərkəzində Sevimlilər seçiminə vurun.

Vebə şəkillər və videolar yükləmək

Dostlarınız və ailənizin görməsi üçün şəkillərinizi və videolarınızı sosial şəbəkə xidmətlərinə yükləmək
istəyirsiniz? Bunu birbaşa olaraq Şəkillər mərkəzindən edə bilərsiniz.

1. Şəkillər vurub şəkli və ya videonu seçin.
2.  > Paylaş... və xidməti seçin.
3.  və ya  düyməsinə vurun.

İşarə:Eyni vaxtda bir neçə şəkil seçmək üçün Şəkillər mərkəzində alboma və sonra  vurun,
şəkilləri seçib  vurun.

İşarə:Bütün cihazlarınızdan şəkillərinizə daxil olmaq üçün onları SkyDrive-a yükləməyi quraşdıra
bilərsiniz. SkyDrive albom sonradan şəkillərinizə baxdığınız zaman Şəkillər mərkəzində
mövcuddur.

Xüsusiyyəti quraşdırmaq üçün başlanğıc ekranında sola sürüşdürün  Parametrlər vurun.
Proqramlar seçin, Şəkillər+kamera > SkyDrive vurub seçim edin.

Şəkillər mərkəzində fonu dəyişmək

Hər dəfə baxdığınızda özünüzü yaxşı hiss etdiyiniz əla bir şəkliniz var? Onu Şəkillər mərkəzinin fonu
kimi qurun.

1. Vurun: Şəkillər.
2. Vurun:  > Fonu seçin.
3. Şəkli seçin və vurun: .

İşarə:Siz həmçinin fon şəklinin periodik olaraq avtomatik dəyişməsini qura bilərsiniz. Vurun:
 > fonu avtomatik dəyişdir.
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Albom yaratmaq

Tədbirə, şəxsə və ya səyahətə görə şəkilləri asanlıqla tapmaq üçün şəkillərinizi, məsələn, mövzuya
görə albomlara yerləşdirin.

Kompüteriniz Mac-dırsa, Mac App Store-dan Windows Phone proqramını quraşdırın.

1. Uyğun USB kabeli ilə telefonunuzu müvafiq kompüterlə qoşun.
2. Kompüterdə fayl menecerini, məsələn, Windows Explorer və ya Finder-i açın və şəkillər qovluğunu
seçin.
3. Yeni qovluq əlavə edin, onu adlandırın və qovluğa şəkillər əlavə edin.

Qovluq telefonun Albomlar görünüşündə albom kimi görünür.

İşarə:Kompüterinizin əməliyyat sistemi Windows 7 və ya Windows 8-dirsə, Windows Phone
proqramından istifadə edə bilərsiniz. Windows 7 ilə onu www.windowsphone.com ünvanından
yükləyə bilərsiniz.

Albomu silmək
Albomu telefondan sildikdə həmin albomda olan şəkillər də silinir. Albomu kompüterinizə
köçürmüsünüzsə, albom və ondakı şəkillər kompüterdə qalır.

Vurun: Şəkillər > Albomlar. Alboma vurub saxlayın və sonra Sil vurun.
Onlayn albomları telefondan silmək mümkün deyil.

Şəkilləri kompüterə köçürmək

Telefonunuzla şəkil çəkmisiniz və kompüterinizə köçürmək istəyirsiniz? Şəkilləri köçürmək və ya
sürüşdürmək üçün kompüterin fayl menecerindən istifadə edin.

Kompüteriniz Mac-dırsa, www.nokia.com-dan Mac üçün Nokia Şəkil Köçürmə proqramını quraşdırın.

1. Uyğun USB kabeli ilə telefonunuzu müvafiq kompüterlə qoşun.
2. Kompüterdə fayl menecerini, məsələn, Windows Explorer və ya Finder-i açın və telefona baxın.

İşarə:Sizin telefonunuz portativ qurğuların altında Windows Phone kimi göstərilir. Sizin
telefonunuzun qovluqlarını görmək, telefonun adını iki dəfə klikləyin. Sənədlər, musiqi,
fotoşəkillər, rinqtonlar və videolar üçün ayrı qovluqlar var.

3. Şəkillər qovluğunu açın, şəkilləri seçin və kompüterə qoşun.
İşarə:Kompüterinizin əməliyyat sistemi Windows 7 və ya Windows 8-dirsə, Windows Phone
proqramından istifadə edə bilərsiniz. Windows 7 ilə onu www.windowsphone.com ünvanından
yükləyə bilərsiniz.

Şəkli redaktə etmək

Siz çəkdiyiniz şəkilləri dərhal redaktə edə, məsələn, fırlada və ya kəsə bilərsiniz. Tək bir toxunuşla
telefonun şəklinizi düzəltməsi üçün avto-düzəlişdən istifadə edin.

1. Şəkillər > Albomlar vurun.
2. Şəklə,  > Redaktə et və sonra seçimə vurun.

İşarə:Mağazadan şəkil redaktəsi proqramları yükləmisinizsə, onlar burada redaktə seçimləri kimi
sadalanıb.

3. Redaktə edilmiş şəkli saxlamaq üçün  düyməsinə vurun.
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Şəkillərinizi dostunuzun ekranında göstərmək

Ən yaxşı şəkillərinizi dostlarınıza göstərmək istəyirsiniz? Fotoötürücü mobil proyektorundan istifadə
edin və şəkillərinizi hər hansı naqil olmadan dostlarınızın ekranında göstərin.

1. Șəkilləri göstərmək istədiyiniz cihazda https://www.photobeamer.com seçimini edin (İngilis
dilində).
2. Yeni telefonunuzun başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və Fotoötürücü vurun.
3. Ekranda göstərmək istədiyiniz şəkilə vurun.
4. Fotoötürücü veb-səhifəsində telefonunuzla QR kodunu skanlayın.
5. Eyni qovluqdakı digər şəkilləri göstərmək üçün sola və ya sağa vurun.
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Xəritələr və naviqasiya

Ətraf yerləri və onlara necə getməyi öyrənin.

Məkan xidmətlərini aktivləşdirmək
Xəritələrdən istifadə edərək harada olduğunuzu öyrənin, çəkdiyiniz şəkilləri olduğunuz yeri əlavə edin
və proqramların daha geniş xidmət çeşidi təklif edə bilməsi üçün məkan məlumatlarınızdan istifadə
etməsinə icazə verin.

1. Sola keçin və  Parametrlər vurun.
2. Yer vurun və Məkan xidmətləri Aktiv  kimi dəyişin.

HERE Maps
HERE Maps yaxınlıqda olanları və getmək istədiyiniz yerə yolu göstərir.

Bunu edə bilərsiniz:

• Şəhərləri, küçələri və xidmətləri tapın
• Addım-addım istiqamətlər ilə getdiyiniz yerə tez çatın
• Ticarət mərkəzində və ya mürəkkəb binalarda harada olduğunuza baxın və sevimli yerlərinizi və

mağazalarınızı tapın
• Sevimli yerlərinizi telefonda sevimlilər kimi saxlayın və dərhal daxil olmaq üçün yerləri başlanğıc

ekranına daxil edin
• Sevimli yerlərinizin bütün HERE xidmətlərində ehtiyat nüsxəsini çıxardın və əl altında saxlayın və

here.com: Nokia hesabınızın yaddaşında saxlayın
• Yerə dair rəy yazın və ya şəkil çəkin və hər kəsin telefonlarında və ya here.com ünvanında görməsi

üçün onu yükləyin

Rəqəmsal xəritələrin məzmunu bəzən qeyri-dəqiq və tam olmaya bilər. Təcili tibbi yardım kimi
əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız məzmuna və ya xidmətə etibar etməyin.
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Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Bəzi tərkibləri Nokia deyil, üçüncü tərəflər yaratmışdır. Tərkib natamam ola bilər və mövcudluğu sual
altındadır.

Xəritədə olduğunuz yerə baxmaq

İstiqamətləri əldə etmək istəyirsinizsə, xəritədə harada olduğunuza baxın. Siz həmçinin müxtəlif
șəhərləri və ölkələri arașdıra bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  HERE Maps vurun.

 harada olduğunuzu göstərir. Əgər HERE Maps olduğunuz yeri tapa bilmirsə,  sizin son məlum
yerinizi göstərir.

Dəqiq mövqe təyini mümkün deyilsə, məkan nișanının ətrafındakı yașıl ișıq olduğunuz ümumi ərazini
göstərir. Sıx məskunlașmıș ərazilərdə hesablama dəqiqliyi daha yaxșıdır və yașıl ișıq o qədər də geniș
deyil.

2. Cari və ya son məlum yerə baxmaq üçün  vurun.
İşarə:Yeni yerdə istiqamətləri tapmağa çalıșırsınız? Kompas yanılı olduqda, xəritə fırlanır və siz
həmișə hansı istiqamətə baxdığınızı görə bilirsiniz. Vurun: .

Kompasın dəqiqliyi məhduddur. Elektromaqnit sahələri, metal əşyalar və digər xarici faktorlar
da kompasın dəqiqliyinə təsir edə bilər. Kompasın dərəcələri həmişə tamamilə yoxlanmalıdır.

Kompasın dərəcələrinin yoxlanılmasına ehtiyac varsa telefonuzdakı təlimatlara əməl edin.

Xəritənin əhatə dairəsi ölkə və regiona görə fəqlənir.

Xəritəyə baxmaq
Barmağınızla xəritəni çəkin.

Böyütmək və ya kiçiltmək
İki barmağınızı xəritənin üzərinə qoyun və böyütmək üçün onları bir-birindən uzaqlașdırın yaxud
kiçiltmək üçün onları bir-birinə yaxınlașdırın.

İşarə:Xəritə görünüșünə miqyas idarəediciləri əlavə etmək üçün  > parametrlər seçiminə
vurun və Miqyas idarəediciləri seçimini Aktiv  olaraq təyin edin.

Məkanı tapmaq

HERE Maps müəyyən yerləri və şirkətləri tapmağa kömək edir.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  HERE Maps >  vurun.
2. Axtarış xanasına küçənin ünvanı və ya yerin adı kimi axtarış sözlərini yazın.
3. Təklif olunan seçimlərin siyahısından birini seçin və ya axtarış üçün Enter düyməsini vurun.
Yer xəritədə göstərilir.

İşarə:Yer haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirsiniz? Yer təfərrüatları görünüşünə ümumi
məlumat, şəkillər, rəylər, təlimatlara keçidlər və yaxınlıqdakı yerlərə dair digər təkliflər daxil ola
bilər. Yer xəritədə göstərildikdə təfərrüatlar görünüşünə baxmaq üçün məlumat qovuqcuğuna
vurun.
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Heç bir axtarış nəticəsi tapılmayıbsa, axtarış sözlərini düzgün yazdığınızı yoxlayın.

Yaxınlıqdakı yerləri kəşf etmək

Yeni restoran, otel və ya mağaza axtarırsınız? HERE Maps sizə yaxınlıqdakı yerləri təklif edir.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.
2. Yaxınlıqdakı təklif olunan yerləri tapmaq və ya xəritədəki hər hansı nöqtəni seçmək üçün  vurun.
3.  vurun.
Siz xəritədə müxtəlif növdə yer təklifləri görə bilərsiniz.

Yaxınlıqdakı müəyyən yerləri tapmaq
Yaxınlıqdakı yerlər xəritədə göstərildikdə, ekranın aşağısından yuxarı doğru sürüşdürün və
kateqoriyaları göstər kateqoriyaya vurun.
Kateqoriyada olan yaxınlıqdakı yerlər siyahıda göstərilir. Onlara xəritədə baxmaq üçün xəritəyə vurun.
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İşarə:Kateqoriyanı başlanğıc ekranına əlavə etmək üçün kateqoriyanı seçdikdən sonra  vurun.
Beləliklə harada olmanızdan asılı olmayaraq yeni yerləri kəşf edə bilərsiniz.

Ticarət mərkəzində yolunuzu tapmaq

Artıq ticarət mərkəzində hər hansı mağazanı tapmaq üçün o tərəf, bu tərəfə getmək lazım deyil. HERE
Maps labirintə bənzər ticarət mərkəzində və digər böyük binalarda sizə bələdçilik edə bilər.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.

Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün qapalı yer xəritə məlumatları olmalıdır. Qapalı yer xəritə
məlumatları bütün ölkələrdə və ya regionlarda və ya bütün binalar üçün mövcud olmaya bilər.

1. Bina xəritədə göstərildikdə, binanın hissələrini (məsələn, ticarət mərkəzinin mağazaları) görənə kimi
böyüdün.
2. Binaya vurun.

İşarə:Binanın hər hansı yeri haqqında məlumata baxmaq üçün yerə və sonra məlumat
qovuqcuğuna vurun.

3. Binanın müxtəlif mərtəbələrinə baxmaq üçün xəritənin sağında mərtəbə nömrələri arasında yuxarı-
aşağı sürüşdürün.

Binalarda müəyyən yerləri tapmaq
Binaya vurun və ekranın aşağısından yuxarısına doğru sürüşdürün. kateqoriyaları göstər vurun və
kateqoriyanı seçin.

Binada müəyyən yeri tapmaq
Binaya vurun və ekranın aşağısından yuxarısına doğru sürüşdürün. Sola məlumat kitabı üzərinə
sürüşdürün və  vurun.

Marșrut istiqamətlərini əldə etmək

Yolunuzu asanlıqla tapmaq istəyirsiniz? Piyada və ya avtomobillə hərəkət zamanı və ya ictimai
nəqliyyatdan istifadə edərkən istiqamətləri əldə edin - bașlanğıc nöqtəsi olaraq cari yerinizi və ya hər
hansı digər yeri götürün.
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1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.
2. Vurun:  > istiqamətlər.
3. Cari yerinizin bașlanğıc nöqtəsi olmasını istəmirsinizsə, buradan vuraraq bașlanğıc nöqtəsini
axtarın.
4. haraya vuraraq gediləcək yeri axtarın.
Xəritədə marșrut və ora çatmaq üçün nə qədər vaxtın lazım olduğu göstərilir. Təfərrüatlı istiqamətlərə
baxmaq üçün ekranın așağısından yuxarısına doğru sürüșdürün.

İşarə:İstiqamətləri əldə etmək üçün siz həmçinin xəritədə hər hansı nöqtəyə vura və ya vurub
saxlayaraq məlumat qabarcığına vura bilərsiniz. Vurun: buraya istiqamətlər və ya buradan
istiqamətlər.

Piyada istiqamətlərini əldə etmək
Marșrutunuzu yaratdıqdan sonra  vurun və görünüșün yuxarısında naviqasiyanı başlat seçiminə
vurun. Olduğunuz yer, növbəti döngə və marșrutun xülasəsi arasında keçid etmək üçün xəritənin
așağısında məlumat sahəsində sola və ya sağa vurun.

HERE Drive+da səs bələdçili idarəetmə istiqamətlərini əldə edin
Getdiyiniz yeri təyin etdikdən sonra (cari yerinizi bașlanğıc nöqtəsi kimi seçin), vurun:  > naviqasiyanı
başlat. Marșrutunuz burada açılır: HERE Drive+.

İctimai nəqliyyat üçün istiqamətləri əldə etmək
Marșrutunuzu yaratdıqdan sonra  vurun.
İctimai nəqliyyat məlumatı dünya üzrə yalnız müəyyən șəhərlərdə mümkündür.

Hər hansı yerə şəkil əlavə etmək

Bəyəndiyiniz nəisə görmüsünüz? Qoyun digərləri də sizin təcrübənizi paylaşsın. Şəkil çəkin və hər
kəsin telefonlarında və ya here.com-da görməsi üçün onu yükləyin.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.
2. Yaxınlıqdakı yerlərə baxmaq üçün  vurun.
3. Xəritədə yer nişanına və məlumat qovuqcuğuna vurun.
4. Yer təfərrüatları görünüşündə şəkillər seçin və  şəkil əlavə et vurun.
5. Şəklə və  vurun.

Yerə baxmaq və onu qiymətləndirmək
Yer təfərrüatları görünüşündə rəylər seçin və  rəy əlavə et vurun. Məkanı qiymətləndirmək üçün
ulduzlara vurun və fikrinizi yazın.

Məkanı yaddaşda saxlamaq

Səyahətinizi planlaşdırmaqda köməkçi olmaq üçün siz yerləri, məsələn, otelləri, atraksionları və ya
yanacaq məntəqələrini axtara və onları telefonunuzda saxlaya bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.
2. Ünvanı və ya yeri axtarmaq üçün  vurun.
3. Yer xəritədə göstərildikdə təfərrüatlar görünüşünü açmaq üçün məlumat qovuqcuğuna vurun.
4. Yer təfərrüatları görünüşündə  vurun.

İşarə:Həmçinin asanlıqla daxil olmaq üçün yeri başlanğıc ekranına əlavə edə bilərsiniz. Yer
xəritədə göründükdə məlumat qovuqcuğuna və sonra  vurun.
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Saxlanmış yerə baxmaq
Əsas görünüşdə  vurun.

Saxlanmış yerləri sinxronlaşdırmaq

Getdiyiniz sevimli yerlərin həmişə ehtiyat nüsxəsini çıxardın və onları əl altında saxlayın – sevimli
yerlərinizi Nokia hesabı ilə sinxronlaşdırın.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  HERE Maps.

Siz here.com ilə kompüterinizdə səyahətinizi planlaşdıra, saxlanmış yerləri telefonunuzda HERE
Maps ilə sinxronlaşdıra və yolda olarkən plana daxil ola bilərsiniz. Sinxronlaşdırma həmçinin əvvəlki
Nokia telefonunuzda olan yerlərin yeni telefonunuza köçürməyin əlverişli üsuludur. Köhnə
telefonunuzu Nokia hesabınız ilə və sonra yeni telefonunuzla sinxronlaşdırın.

Nokia hesabınızla daxil olmusunuzsa, hər dəfə HERE Maps proqramını açdıqda sevimli yerləriniz
avtomatik olaraq telefonunuzla sinxronlaşdırılacaq. Saxlanmış yerləri mexaniki olaraq
sinxronlaşdırmaq üçün  >  düyməsinə vurun.

Avtomatik sinxronlaşmanı söndürmək
 > parametrlər vurun və Sevimliləri avtomatik sinxronlaşdırmaq seçimini  kimi dəyişin.

Telefona xəritələri yükləmək

Səyahətə çıxmazdan əvvəl yeni xəritələri telefonunuzda saxlayın və beləliklə, səyahət zamanı İnternet
bağlantısı olmadan xəritələrə baxa biləcəksiniz.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  HERE Maps >  > xəritələri yüklə vurun.

Xəritələri yükləmək və yeniləmək üçün Wi-Fi şəbəkəsini yandırın.

1. Vurun: yeni xəritələri yüklə.
2.  vuraraq ölkə və ya regionu seçin.

Mövcud xəritəni yeniləmək
Vurun: hazırkı xəritələri yenilə.

Xəritəni silmək
Vurun: yeni xəritələri yüklə. Xəritəyə vurub saxlayın və sonra Sil seçiminə vurun.

Xəritənin görünüșünü dəyișmək

Müəyyən detalları vurğulamaq və yolunuzu asanlıqla tapmaq üçün xəritəyə müxtəlif rejimlərdə baxın.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  HERE Maps vurun.
2.  vuraraq xəritə görünüșünü seçin, məsələn, peyk və ya yol hərəkatı.
Mövcud seçimlər və xüsusiyyətlər regiona görə dəyișə bilər. Mümkün olmayan seçimlər tutqun
görünür.

HERE Drive+
HERE Drive+ səslə müşayiət olunan addım-addım istiqamətlərlə getdiyiniz yerə kimi sizə bələdçilik
edir.
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Vurun:  HERE Drive+.

Bunu edə bilərsiniz:

• Addım-addım istiqamətlər və səs müşayiəti ilə getdiyiniz yerə tez çatın
• Hətta naviqasiya olmadıqda belə məkanınızı, sürəti və gedilmiş yolu izləyin
• Bərə və tunellərdən və ya müəyyən yollardan, məsələn, döşənməmiş yollardan çəkinin
• Səyahətə çıxmazdan əvvəl xəritələri yükləyin məlumat xərclərinə qənaət etmək üçün HERE Drive

+dan oflayn istifadə edin
• Sevimli yerlərinizin bütün HERE xidmətlərində ehtiyat nüsxəsini çıxardın və əl altında saxlayın və

here.com: Nokia hesabınızın yaddaşında saxlayın
• Sürət limitini keçdikdə xəbərdarlıq alın

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Avtomobili gediləcək yerə sürmək

İdarəetmə üçün optimallaşdırılmış istiqamətlərin hər döngə üzrə təyini ilə HERE Drive+ getdiyiniz yerə
asanlıqla çatmanıza kömək edir.

Vurun:  HERE Drive+.

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobil sürərkən mobil telefondan və ya onun hər hansı
funksiyalarından istifadə qadağan edilə bilər. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş
saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

1.  > Təy. nöqt. təyin et vuraraq gediləcək yeri axtarın.
2. Gediləcək yerə və Buraya vurun.
3. Bərə və tunellərdən və ya müəyyən yollardan, məsələn, döşənməmiş yollardan çəkinmək
istəyirsinizsə, marşrut seçimləri alət panelinə vurun və yol növlərini aktiv və ya qeyri-aktiv edin.
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4. Naviqasiyaya başlamaq üçün Başla vurun.
Susmaya görə xəritə sizin idarəetmə istiqamətinizdə fırlanır. Kompas həmişə şimalı göstərir.

İşarə:Naviqasiya zamanı qalan marşruta baxmaq istəyirsinizsə, barmağınızla xəritəni çəkə
bilərsiniz. Cari yerə qayıtmaq üçün  vurun.

5. Naviqasiyanı dayandırmaq üçün  > Naviqas. dayandır vurun.

Xəritəyə tam ekranda baxmaq
Xəritəyə vurun.

Yeri yadda saxlamaq

Səyahətinizi planlaşdırmağa kömək etmək üçün siz yerləri, məsələn, otelləri, atraksionları və ya
yanacaq məntəqələrini axtara və onları bütün HERE proqramlarında və here.com ünvanında yadda
saxlaya bilərsiniz.

Vurun:  HERE Drive+.

1. Yeri axtarmaq üçün  > Təy. nöqt. təyin et > Axtarış vurun.
2. Küçənin ünvanı və ya yerin adı kimi axtarış sözlərini yazın.
3. Siyahıda yerə vurun.
4.  vurun.
Yer sizin Nokia hesabınızda saxlandı. Nokia hesabınıza daxil olmamısınızsa, daxil olmanız istənəcək.

Saxlanmış yerləri sinxronlaşdırmaq
Nokia hesabınızla daxil olmusunuzsa, hər dəfə HERE Drive+ proqramını açdıqda sevimli yerləriniz
avtomatik olaraq hesabınızla sinxronlaşdırılacaq. Sevimlilərinizi əl ilə sinxronlaşdırmaq üçün  >
Təy. nöqt. təyin et > Sevimlilər >  vurun.

Saxlanmış yerə getmək
 > Təy. nöqt. təyin et > Sevimlilər və yerə vurun.
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İşarə:Siz tez-tez getdiyiniz yeri başlama ekranına əlavə edə bilərsiniz və bu onlara dərhal
naviqasiya etməni asanlaşdırır.  > Təy. nöqt. təyin et > Sevimlilər vurun, yerə vurub saxlayın
və Başlanğıca əlavə et vurun.

Səsli təlimatlar almaq

İstifadə etdiyiniz dil tərəfindən dəstəklənirsə, səsli təlimatlar, getdiyiniz yerə çatmanızı asanlaşdırır
və səyahətdən zövq almanızı təmin edir.

Vurun:  HERE Drive+.

1. Vurun:  > Parametrlər > Səsli naviqasiya.
2. Dilə vurun. Səsli təlimatlardan istifadə etmək istəmirsinizsə, Yoxdur vurun.

Yeni naviqasiya səslərini yükləmək
 > Parametrlər > Səsli naviqasiya > Yenisini yüklə vurub səsə vurun.
İşarə:Naviqasiya zamanı küçə adlarının səsləndirilməsini istəyirsinizsə, küçə adlarını elan edən
səs vurun (mətndən nitqə kompüterin yaratdığı səs).

Diliniz üçün küçə adlarını elan edən səsi tapmırsınızsa, telefon parametrlərində nitq dilini
yükləməli və quraşdırmalısınız. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Nitq >
Nitq dili vurun. Bütün dillər dəstəklənmir.

Oflayn naviqasiya

Məlumat xərclərinə qənaət etmək üçün HERE Drive+dan oflayn istifadə edə bilərsiniz.

1. Vurun:  HERE Drive+.
2. Vurun:  > Parametrlər.
3. Bağlantı seçimini Oflayn  kimi dəyişin.

Bəzi xüsusiyyətlər, məsələn, axtarış nəticələri HERE Drive+dan oflayn istifadə edərkən məhdud ola
bilər.

Sürət limitinə dair xəbərdarlıqlar almaq

Sürətin limiti keçməsinə icazə verməyin – çox sürətlə idarə etdikdə telefonun sizi xəbərdar etməsini
qurun.

Sürət limiti haqqında məlumatın mövcudluğu region və ölkəyə görə dəyişə bilər.

1. Vurun:  HERE Drive+.
2.  > Parametrlər > Sürət həddi vurun və Sürət limiti xəbərdarlığı seçimini Xəbərdarlıq aktivdir

 olaraq dəyişin.
3. Xəbərdarlıq üçün sürət limitini nə qədər keçə biləcəyinizi təyin etmək məqsədilə Sürəti bu qədər
aşdığım halda məni xəbərdar et sürüşdürücüsünü çəkin. Aşağı və yuxarı sürətlər üçün ayrıca limit
seçə bilərsiniz.

İşarə:Naviqasiya zamanı sürət limiti xəbərdarlığını dərhal aktiv və ya deaktiv etmək və ya audio
xəbərdarlıqları söndürmək və ya yandırmaq üçün ekranın aşağısında sürət limiti düyməsinə
vurun.
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Xəritələri yükləmək

Səyahət zamanı məlumat rouminqi xərclərinə qənəat etmək üçün səyahətdən əvvəl yeni küçə
xəritələrini telefonunuzda saxlayın. Telefonunuzun yaddaşı azalıbsa, bəzi xəritələri telefondan silə
bilərsiniz.

Vurun:  HERE Drive+ >  > Parametrlər > Xəritələri idarə et.

Telefonunuza xəritə yükləmək üçün Wi-Fi bağlantısına qoşulmuş olmalısınız.

1. Vurun: .
2. Ölkə və ya regionu seçin.

Xəritəni silmək
Xəritəyə vurub saxlayın və sonra Sil seçiminə vurun.

Drive+ görünüşünü dəyişmək

Gecə qaranlıq olduqda HERE Drive+ istifadə edirisiniz? Gündüz və gecə rejimləri ilə ekranı həmişə
aydın şəkildə görə bilərsiniz. Eləcə də, parametrləri istəyinizə uyğun olaraq dəyişə bilərsiniz.

Vurun:  HERE Drive+.

1.  > Parametrlər vurun.
2. Xəritə rəngləri seçimini Gecə kimi dəyişin. Qaranlıq olduqda avtomatik olaraq gecə rejimini
aktivləşdirmək üçün Avtomatik vurun.

2D və 3D arasında keçid
 vurub 2D və ya 3D vurun.

Yanacaq məntəqələri və ya istirahət yerlərini göstərmək
Tap  > Parametrlər > Xəritə qatları vurun və yer kateqoriyalarını aktiv və ya deaktiv edin.

Qalan məsafə, çatma vaxtı və ya qalan vaxt görünüşü arasında keçid
Naviqasiya görünüşündə qalan məsafəyə vurub seçim edin.
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Böyük binaları və atraksionları gizlətmək
 > Parametrlər vurun və Rəmzlər seçimini  kimi dəyişin.

Mövqe təyini üsulları
Telefonunuz GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi və ya şəbəkə (Mobil ID) əsaslı mövqe təyinindən istifadə
edərək olduğunuz yeri xəritədə göstərir.

Məkan məlumatlarının mövcudluğu, dəqiqliyi və tamlığı, məsələn, olduğunuz yerdən, ətrafdan və
üçüncü tərəf mənbələrdən asılı ola və məhdud ola bilər. Məkan məlumatı, məsələn, binaların daxilində
və ya metroda mövcud olmaya bilər. Mövqe təyini metodları ilə bağlı məxfilik məlumatı üçün Nokia
Məxfilik Siyasətinə baxın.

Köməkçi GPS (A-GPS) şəbəkəsi xidməti və GPS və Glonass-a digər oxşar təkmilləşmələr mövqe
məlumatını mobil şəbəkədən istifadə edərək əldə edir və cari mövqeyinizi hesablamaqda GPS-ə
kömək edir.

A-GPS və ya digər GPS təkmilləşmələri və GLONASS mobil şəbəkə vasitəsilə kiçik həcmdə məlumat
ötürülməsini tələb edə bilər. Məlumat xərclərinə yol vermək istəmirsinizsə, məsələn, səyahət zamanı,
telefon parametrlərindən mobil məlumat bağlantısını söndürə bilərsiniz.

Peyk siqnalları mövcud olmadıqda, xüsusən qapalı məkanda və ya iki hündür bina arasında olduqda,
Wi-Fi mövqe təyin edilməsi təyinetmə dəqiqliyini artıra bilər. Wi-Fi şəbəkəsindən istifadənin
məhdudlaşdırıldığı yerlərdə telefon parametrlərindən Wi-Fi-ı söndürə bilərsiniz.

Qeyd: Wi-Fi-dan istifadə bəzi ölkələrdə məhdudlaşdırıla bilər. Məsələn, Aİ-də 5150–5350 MHs
Wi-Fi-dan və ABŞ və Kanadada 5.15–5.25 GHs Wi-Fi-dan yalnız qapalı məkanda istifadəyə icazə
verilir. Ətraflı məlumat üçün yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayın.

Məsafə ölçməsi peyk bağlantınızın mövcudluğundan və keyfiyyətindən asılı olaraq dəqiq olmaya bilər.
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İnternet

Simsiz bağlantıları necə yaratmağı və məlumat xərclərinə qənaət edərək vebə baxmağı öyrənin.

İnternet qoşulmalarını təyin etmək
Şəbəkə xidməti təminatçınız məlumat ötürülməsinə görə sizə sabit tarif yoxsa istifadəyə görə tarif
tətbiq edir? Rouminq zamanı və evdə olarkən məlumat xərclərini azaltmaq üçün Wi-Fi və mobil
məlumat parametrlərini dəyişin.

Mühüm: Wi-Fi şəbəkənizin təhlükəsizliyini artırmaq üçün şifrələnmədən istifadə edin.
Şifrələnmədən istifadə digərlərinin məlumatlarınıza icazəsiz girişi təhlükəsini azaldır.

Ümumiyyətlə Wi-Fi qoşulmasından istifadə mobil məlumat qoşulması ilə müqayisədə daha sürətli və
ucuzdur. Həm Wi-Fi, həm də mobil məlumat qoşulmasından istifadə mümkündürsə, telefonunuz Wi-
Fi qoşulmasından istifadə edir.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Wi-Fi vurun.
2. Wi-Fi şəbəkəsinin Aktiv  olaraq təyin edildiyini yoxlayın.
3. İstifadə etmək istədiyiniz qoşulmanı seçin.

Mobil məlumat qoşulmasından istifadə
Başlama ekranında sola vurun və  Parametrlər > Mobil vuraraq Məlumat bağlantısı seçimini Aktiv
kimi dəyişin.

Rouminq zamanı mobil məlumat qoşulmasından istifadə
Rouminqdə, xüsusən də xaricdə, internetə qoşulma məlumat tariflərini mühüm dərəcədə artıra bilər.

Məlumat rouminqində telefonunuz şəbəkə xidməti təminatçınızın sahib olmadığı və ya fəaliyyət
göstərmədiyi şəbəkələr üzərində məlumatın qəbulu üçün istifadə edilir.

Başlama ekranında sola vurub  Parametrlər > Mobil vurun və Məlumat rouminqi seçimləri seçimini
Rouminq kimi dəyişin.
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İşarə:Məlumat istifadənizi həmçinin Data Sense proqramı ilə izləyə bilərsiniz.

Kompüteri vebə qoşmaq
Laptopunuzda İnternetdən istifadə etmək istəyirsiniz, lakin İnternetə çıxışınız yoxdur? Siz
telefonunuzun mobil məlumat bağlantısından laptopunuz və ya digər cihazlarda istifadə edə
bilərsiniz. Beləliklə, Wi-Fi bağlantısı yaradılır.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > İnternet paylaşma vurun.
2. Paylaşılır seçimini Aktiv kimi dəyişin.
3. Bağlantının adını dəyişmək üçün Quraşdırma > Yayım adı vuraraq adı yazın.

İşarə:Həmçinin bağlantıya parol da təyin edə bilərsiniz.

4. Digər cihazda bağlantını seçin.

Digər cihaz sizin məlumat planınızdan istifadə edir, bu isə məlumat trafiki qiymətlərinə təsir edə bilər.
Məlumat qiymətləri ilə bağlı məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Məlumat planından səmərəli istifadə
Məlumat istifadəsi xərclərinə görə narahatsınız? Data Sense proqramı mobil məlumatlardan istifadə
etmək və istifadəni izləmək üçün daha səmərəli üsullar tapmağa kömək edir. Bu proqram lazım
gələrsə, məlumat bağlantılarını tamamilə kəsə bilər.

1. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və vurun: Data Sense.
2. Limit qur vurub istədiyiniz dəyəri seçin.

İşarə:Qalmış məlumat limitini, vaxtı yoxlamaq və ya limiti dəiyşmək üçün Data Sense proqramını
yenidən açın.

Veb-brauzer
Xəbərləri oxuyun və sevimli veb-saytlarınıza baş çəkin. İnternetdə veb-səhifələrə baxmaq üçün
telefonunuzda Internet Explorer 10 proqramından istifadə edə bilərsiniz. Brauzeriniz təhlükələrə qarşı
xəbərdarlıq etməkdə yardımçı ola bilər.

Vurun:  Internet Explorer.

Vebə baxmaq üçün İnternetə qoşulu olmalısınız.

Veb-səhifələrə baxmaq

İnternetə telefondan baxa bildikdən sonra kompüter nəyinizə lazımdır?

İşarə:Şəbəkə xidməti təminatçınız məlumat ötürülməsinə görə sizə sabit tarif tətbiq etmirsə,
məlumat xərclərinə qənaət etmək üçün İnternetə Wi-Fi şəbəkəsi ilə qoşulun.

1. Vurun:  Internet Explorer.
2. Ünvan zolağına vurun.
3. Veb-ünvanı yazın.

İşarə:Veb-ünvanın şəkilçisini, məs, .org, sürətlə yazmaq üçün klaviaturada şəkilçi düyməsinə
vurub saxlayın və istədiyiniz şəkilçiyə vurun.
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4. Vurun: .
İşarə:İnternetdə axtarış etmək üçün ünvan zolağına axtarış sözünü yazın və  vurun.

Böyütmək və ya kiçiltmək
İki barmağınızı ekrana qoyun və barmaqlarınızı bir-birinə yaxınlaşdırın və ya uzaqlaşdırın.

İşarə:Eləcə də, ekrana iki dəfə vura bilərsiniz.

Yeni tab-vərəq açmaq

Eyni vaxtda bir neçə veb-sayta daxil olmaq istəyirsinizsə, 6-ya qədər brauzer səhifəsi (tab-vərəq) aça
və onlar arasında keçid edə bilərsiniz.

Vurun:  Internet Explorer.

Vurun:  > Tab-vərəqələr > .

Tab-vərəqlər arasında keçid
 > Tab-vərəqələr vurub və tab-vərəqə vurun.

Tab-vərəqi bağlamaq
Vurun:  > Tab-vərəqələr > .

Veb-saytı sevimlilərə əlavə etmək

Eyni veb-saytlara tez-tez daxil olursunuzsa, onları sevimli kimi əlavə edin və beləliklə, onlara sürətlə
daxil olun.

Vurun:  Internet Explorer.

1. Veb-sayta daxil olun.
2. Vurun:  > Sevimlilərə əlavə et.

İşarə:Həmçinin sevimli veb-saytlarınızı başlanğıc ekranına daxil edə bilərsiniz. Veb-sayta
baxarkən vurun:  > Başlanğıca daxil et.
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Sevimli veb-sayta daxil olmaq
 > Sevimlilər və veb-sayta vurun.
İşarə:Sevimlilərə sürətlə daxil olmaq üçün sevimlilər nişanını ünvan zolağına əlavə edin. Vurun:

 > Parametrlər > Ünvan sətri düyməsindən istifadə edin > Sevimlilər.

Veb-səhifəni paylaşmaq

Maraqlı veb-səhifə ilə qarşılaşdığınız zaman, onu dostlarınıza göndərə bilərsiniz. Dostlarınız
yanınızdadırsa, sadəcə olaraq onların telefonuna vurun. Əks halda, səhifəni e-poçt və ya mətn
mesajında göndərə və ya sosial şəbəkələrdə dərc edə bilərsiniz.

1. toxun+göndər yanılı olduğunu yoxlamaq üçün  Parametrlər > toxun+göndər vurun və NFC
paylaşması parametrini Aktiv  təyin edin.
2.  Internet Explorer vurun və veb-sayta daxil olun.
3. Vurun:  > Səhifəni paylaş > Toxun+göndər.
4. Telefonunuzla dostunuzun telefonuna toxunun. Digər telefon NFC-ni dəstəkləməlidir. Əlavə
məlumat üçün digər telefonun istifadəçi təlimatlarına baxın.

Bu funksiya NFC-ni dəstəkləyən bütün telefonlarla uyğun gəlməyə bilər.

Veb-səhifəni e-poçt və ya mətn mesajında göndərin və ya sosial şəbəkələrdə dərc edin
Baxış zamanı  > Səhifəni paylaş vurub necə paylaşmaq istədiyinizi seçin.

Brauzer tarixçəsini təmizləmək

İnternetə baxışı bitirdikdən sonra şəxsi məlumatlarınızı, məsələn, baxış tarixçəsi və müvəqqəti
İnternet fayllarını silə bilərsiniz.

1. Vurun:  Internet Explorer.
2. Vurun:  > Parametrlər > Tarixçəni sil.
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilmiş yaddaş yeridir. Əgər parol tələb
edən məxfi məlumata və ya təhlükəsizlik xidmətinə daxil olmusunuzsa və ya daxil olmağa cəhd
göstərmisinizsə, hər istifadədən sonra keş yaddaşı təmizləyin.

Baxış tarixçəsində ayrı-ayrı elementləri silmək
 > Son >  vurub silmək istədiyiniz söhbətə və  vurun.

İnternetdə axtarış etmək
Bing axtarışı vasitəsilə İnterneti və xarici dünyanı kəşf edin. Axtarış sözlərini yazmaq üçün klaviatura
və ya səsinizdən istifadə edə bilərsiniz.

1. Basın .
2. Axtarış xanasına axtarış sözünü yazın və  vurun. Axtarış sözünü təklif olunan sözlərin arasından
da seçə bilərsiniz.
3. Əlaqədar axtarış nəticələrini görmək üçün sola vuraraq müxtəlif axtarış nəticəsi kateqoriyalarına
baxın.

Səs axtarışından istifadə
 düyməsinə basın, axtarış xanasında  vurun və axtarış sözünüzü deyin.

Bu xüsusiyyət bütün dillər tərəfindən dəstəklənmir. Xüsusiyyət və xidmətin mövcudluğuna dair əlavə
məlumat üçün www.windowsphone.com ünvanına baxın.

© 2013 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur. 87

http://www.windowsphone.com/


Bütün İnternet bağlantılarını bağlamaq
Arxa planda açıq olan İnternet bağlantılarını bağlamaqla batareyanıza qənaət edin. Proqramları
bağlamadan bunu edə bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > Wi-Fi vurun.
2. Wi-Fi şəbəkəsi seçimini Qeyri-aktiv  edin.

Mobil məlumat qoșulmasını bağlamaq
Bașlama ekranında sola vurub  Parametrlər > Mobil vurun və Məlumat bağlantısı seçimini Qeyri-
aktiv kimi dəyișin.
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Əyləncə

Boş vaxtınız var və əylənmək istəyirsiniz? Videolara necə baxmağı, sevimli musiqilərinizi dinləməyi və
oyunlar oynamağı öyrənin.

Baxmaq və dinləmək
Siz telefonunuzdan videolara baxmaq, musiqi və ya podkastları dinləmək üçün istifadə edə bilərsiniz.

Vurun:  Musiqi+Videolar.

Musiqi və podkastlara qulaq asmaq və videolara baxmaq

Yolda olarkən sevimli medianız sizinlə olsun – harada olmağınızdan asılı olmayaraq videolara baxın,
musiqi və podkastları dinləyin.

1. Vurun:  Musiqi+Videolar.
2. Vurun: Musiqi, Videolar və ya Podkastlar.
3. Kateqoriyaya baxmaq üçün sola və ya sağa vurun.
4. Dinləmək istədiyiniz mahnı, podkast və ya videoya vurun.

İşarə:Ekvalayzerin parametrlərini dəyișərək səsin keyfiyyətini yaxșılașdıra bilərsiniz. Bașlama
ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > audio vurun.

İfaya fasilə vermək və ya onu davam etdirmək
Vurun:  və ya .
Mahnıları təsadüfi qaydada səsləndirmək üçün  düyməsinə vurun.

Sürətlə geri və ya irəli fırlatmaq
 və ya  düyməsini basıb saxlayın.

Musiqiyə simsiz qulaq as

JBL PowerUp simsiz dinamiklərlə, heç bir naqilsiz yüksək audio keyfiyyətində musiqiyə qulaq asa və
telefonu enerji ilə doldura bilərsiniz.

Nokia simsiz dinamikləri, məsələn, JBL PowerUp ayrıca satılır. Aksesuarlardan istifadənin mümkünlüyü
regiona görə fərqlənə bilər.

Simsiz doldurulma işləməsi üçün sizə içərisində Qi loqotipi ilə damğalanmış Nokia simsiz doldurulma
qapağı lazəm olacaq. Qapaq satış paketi ilə birgə təmin olunur və ya ayrıca satılır. Yalnız orijinal Nokia
simsiz doldurulma örtüklərindən istifadə edin.

1. Telefonunuzun NFC sahəsi ilə dinamikin NFC sahəsinə toxunun. Dinamik telefonunuza avtomatik
qoşulur.
2. Telefonunuza enerji yükləmək üçün onun adapterinin simsiz doldurulma tərəfini dinamik üzərinə
yerləşdirin. Doldurulma göstəricisi ağ rəngə çevrilir və yükləmə zamanı işıq yanıb-sönür.
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FM radio
Telefonunuzda radioya qulaq asmağı öyrənin.

Radio dinləmək

Sevimli FM radio stansiyalarınızdan həmişə zövq alın.

Radioya qulaq asmaq üçün cihaza uyğun qulaqlıq qoşulmalıdır. Qulaqlıq antena kimi işləyir.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Musiqi+Videolar > Radio.
2. Uyğun gələn naqilli qulaqlığı qoșun.

Əvvəlki və ya növbəti stansiyaya keçid
Sola və ya sağa vurun.

Radio stansiyanı yadda saxlamaq

Sevimli radio stansiyalarınızı yaddaşda saxlayın və onlara asanlıqla qulaq asın.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Musiqi+Videolar vurun.
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Qulaq asdığınız radio stansiyanı yaddaşda saxlamaq üçün  vurun.

Saxlanmış stansiya siyahısına baxmaq
Vurun: .

Stansiyanı siyahıdan silmək
Vurun: .

Nokia Musiqi
Windows Phone-da Nokia Musiqi ilə siz telefonunuza və kompüterinizə mahnılar yükləyə bilərsiniz.

Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Nokia Musiqi vurun.

Əlavə məlumat üçün music.nokia.com ünvanına daxil olun.

İşarə:Nokia Musiqi-dən mahnı ötürmək və yükləmək üçün, mövcud olan yerdə Wi-Fi
bağlantısından istifadə edin. İnternetə qoşulmağa dair məlumat üçün istifadəçi təlimatlarına
müraciət edin.

Bu xidmət bütün ölkə və ya regionlarda mövcud deyil.

Əgər sizin Nokia hesabı ilə bağlı kreditiniz və ya digər Nokia Musiqi Limitsiz üzvlüyünüz varsa, onu
bağlamayın. Bağlasanız, bunlar hamısı itiriləcək.

Musiqi və digər məzmunun yüklənməsi və axını xidmət provayderinizin şəbəkəsi ilə böyük həcmdə
məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər. Məlumatın ötürülmə qiymətləri ilə bağlı məlumat üçün şəbəkə
xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Miks Radio

Müxtəlif janrlar üzrə yeni ifaçıları və mahnıları öyrənməyin ən asan yolu Nokia Miks Radioda musiqi
dinləməkdir. Siz müxtəlif ifaçılara və janrlara aid miksləri seçərək dinləyə və oflayn qulaq asmaq üçün
telefonunuzda saxlaya bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Nokia Musiqi > Miks radio vurun.
2. Hansı musiqi janrına qulaq asmaq istədiyinizi seçin.

İşarə:Oflayn dinləmək üçün miksə vurub saxlayın. Eyni vaxtda yadda saxlana bilən oflayn
mikslərin sayı məhduddur.

Musiqiyə fasilə vermək və ya onu davam etdirmək
Vurun:  və ya .

İşarə:Cari mahnını satın almaq üçün  vurun.

Növbəti mahnıya keçmək
Vurun: .
Ötürülən mahnıların sayında məhdudiyyət ola bilər.

Miks radionuzu fərdiləşdirmək
Siz zövqünüzə görə yaradılmış janr misklərini dinləmək üçün musiqi profili yarada bilərsiniz. Profiliniz
kompüterinizdə olan musiqi ilə avtomatik şəkildə tərtib edilir.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Nokia Musiqi > Miks radio vurun.
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2. Fərdiləşdir seçiminə sürüşdürüb Bu necə işləyir? vurun.
3. Telefonda göstərilən veb-ünvana kompyuterinizdə daxil olun və profilinizi yaratmaq üçün veb-
saytda göstərilən təlimatlara əməl edin.
4. Telefonunuzda Fərdiləşdir tərəf sürüşdürün və Musiqi profilimi əldə et və dinləmək istədiyiniz janra
vurun.

İşarə:Bütün janrlara baxmaq üçün təsvirlər üzərində yuxarı sürüşdürün.

Bu xidmət bütün ölkə və ya regionlarda mövcud olmaya bilər.

Miks Radio ilə tövsiyələr əldə edin
Nokia Miks Radio ilə siz sevimli ifaçılarınızla bərabər musiqi tövsiyələri almaq üçün fərdi mikslər yarada
bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Nokia Musiqi.
2. Vurun: Miks yarat.
3. Vurun: .
4. İfaçının adını yazın - siz 3-ə qədər ad əlavə edə bilərsiniz.
5. Seçilmiş ifaçılar əsasında miks yaratmaq üçün  düyməsinə vurun.

Nokia Musiqidən musiqiləri yükləmək

Ən yeni musiqiləri izləyin və Nokia Music-dən sevimli musiqilərinizi yükləyin.

İşarə:Nokia Music-dən mahnı ötürmək və yükləmək üçün, mövcud olan yerdə Wi-Fi
bağlantısından istifadə edin. İnternetə qoşulmağa dair məlumat üçün istifadəçi təlimatlarına
müraciət edin.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Nokia Musiqi vurun.
2. Yükləmək istədiyiniz mahnı və ya albomu seçin.
3. Mahnı və ya albomun qiymətinə vurun. Bəzi mahnılar yalnız albomun bir hissəsi olaraq yüklənə bilər.
4. Tələb olunduqda, Nokia hesabınıza daxil olun.
5. Ödəmə üsulunu seçin.

Mahnılar telefonunuzda saxlanır və avtomatik olaraq musiqi kolleksiyanıza əlavə olunur.

Aktiv yükləmələrə baxmaq
Vurun: Parametrlər.

Musiqinin və videoların telefon və kompyuter arasında sinxronlaşdırması
Telefonda dinləmək və ya baxmaq istədiyiniz media kompüterinizdədir? Musiqi və videoları telefon
və kompyuter arasında sinxronlaşdırmaq üçün USB kabelindən istifadə edin.

1. USB kabeli ilə telefonunuzu müvafiq kompüterlə qoşun.
2. Kompüterin fayl menecerində, məsələn, Windows Explorer və ya Finder-də mahnı və videoları
telefonunuza sürüşdürün.

İşarə:Kompüterinizin əməliyyat sistemi Windows 7 və ya Windows 8-dirsə, Windows Phone
proqramından istifadə edə bilərsiniz. Windows 8 proqramı avtomatik quraşdırır. Windows 7 ilə
onu www.windowsphone.com ünvanından yükləyə bilərsiniz.

Hansı kompyuter ilə hansı proqram işlədiyi haqqında məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı cədvələ
baxın.
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Windows
Phone
proqramı

İş masası
üçün
Windows
Phone
proqramı

Mac üçün
Windows
Phone
proqramı

Windows
Explorer

Windows 8 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows Vista/XP x

Mac x

Oyunlar
Əylənmək istəyirsiniz? Telefonunuza oyunlar yükləmək və oynamaqla əylənin.

Oyunları yükləmək

Yolda olarkən Mağazadan teelfonunuz üçün yeni oyunlar əldə edin.

1. Vurun:  Oyunlar .
2. Mağazada olan seçimə baxın və istədiyiniz oyuna vurun.
3. Pulsuz oyun yükləmək üçün Quraşdır vurun.
4. Oyunu pulsuz sınaqdan keçirmək üçün Cəhd et vurun.
5. Oyunu satın almaq üçün Al vurun.
Ödəmə üsullarının mümkünlüyü yaşadığınız ölkədən və şəbəkə xidməti provayderinizdən asılıdır.
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Oyun oynamaq

Telefonunuzda oyun oynamaq əsl sosial təcrübədir. Microsoft-un oyun xidməti Xbox dostlarınızla
oyun oynamağa və oyun hesablarını və nailiyyətlərini izləmək üçün oyun profilinizdən istifadə etməyə
imkan verir. İndi siz onlayn, Xbox konsolunda və ya Oyunlar mərkəzi vasitəsilə telefonunuzda oyun
oynaya bilərsiniz.

Vurun:  Oyunlar.

Kolleksiya seçiminə vurun və oyunu seçin. Xbox oyunursa, Xbox hesabınıza daxil olun. Hələ hesabınız
yoxdursa, hesab yarada bilərsiniz. Xbox bütün ərazilərdə mümkün olmaya bilər.

İşarə:Həmçinin sevimli oyunlarınızı başlanğıc ekranına əlavə edə bilərsiniz. Kolleksiya
görünüşündə oyuna vurub saxlayın və Başlanğıca daxil et vurun.

Oyunları yükləmək
Siz Mağazadan yeni oyunlar yükləyə bilərsiniz. Kolleksiya seçiminə vurun və Əlavə oyunlar əldə
edin seçin.

Oyun oynamaq dəvətini qəbul etmək
Xbox-a daxil olun Bildirişlər seçiminə keçin və dəvətə vurun. Bu oyun sizdə yoxdursa, lakin Mağazada
varsa, siz onun sınaq versiyasını yükləyə və ya tam versiyasını satın ala bilərsiniz.

Oyuna davam etmək
Oyuna qayıtdıqda, oyunun özündə davam etmək üçün nişan olmalıdır. Yoxdursa, ekrana vurun.
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Ofis

Fəaliyyətinizi planlaşdırın. Təqvim və Microsoft Office proqramlarından necə istifadə etməyi öyrənin.

Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile ofisdən kənarda sizin "ofisinizdir".

Word sənədlərini və Excel cədvəllərini yaratmaq və redaktə etmək, PowerPoint slaydlarını açmaq və
onlara baxmaq, SharePoint ilə sənədləri paylaşmaq üçün Office mərkəzinə daxil olun.

Siz həmçinin sənədlərinizi Windows SkyDrive-da saxlaya bilərsiniz. SkyDrive bulud yaddaşıdır və siz
ondan telefon, planşet, kompüter və ya Xbox-dan sənədlərə daxil olmaq üçün istifadə edə
bilərsiniz. Sənəd üzərində işi bitirdikdən sonra ona geri qayıtmaq istədikdə hansı cihazdan istifadə
etməyinizdən asılı olmayaraq qaldığınız yerdən davam edə bilərsiniz.

Microsoft Office Mobile aşağıdakılardan ibarətdir:

• Microsoft Word Mobile
• Microsoft Excel Mobile
• Microsoft PowerPoint Mobile
• Microsoft SharePoint Workspace Mobile
• Windows SkyDrive

Microsoft Office sənədlərini oxumaq

Office mərkəzində siz Microsoft Office sənədlərinə, məsələn, Word sənədlərinə, Excel cədvəllərinə
və ya PowerPoint təqdimatlarına baxa bilərsiniz.

1. Vurun:  Office.
2. Yerlər tərəf sürüşdürün və baxmaq istədiyiniz yerin üzərinə vurun.
3. Word, Excel və ya PowerPoint faylına vurun.
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Word sənədi yaratmaq

Microsoft Word Mobile ilə siz yeni sənədlər yarada bilərsiniz.

1. Vurun:  Office
2. Son seçiminə keçin.
3. Vurun: 
4. Boş Word faylı və ya şablonuna vurun.
5. Mətni yazın.
6. Sənədi yadda saxlamaq üçün  > Saxla seçiminə vurun.

Word sənədini redaktə etmək

Microsoft Word Mobile ilə sənədlərinizi yolda olarkən belə redaktə edin. Siz sənədlərinizi redaktə edə
və işinizi SharePoint saytında paylaşa bilərsiniz.

1.  Office seçiminə vurun və Yerlər seçin.
2. Faylın olduğu yerə vurun.
3. Redaktə etmək istədiyiniz Word faylına vurun.
4. Mətni redaktə etmək üçün  vurun.
5. Sənədi yadda saxlamaq üçün  > Saxla seçiminə vurun.

İşarə:Vacib sənədlərə sürətlə daxil olmaq üçün onları başlanğıc ekranına əlavə edə bilərsiniz.
Sənədə vurub saxlayın və sonra Başlanğıca daxil et vurun.

Şərh əlavə etmək
Vurun:  > .

Sənəddə mətni axtarmaq
Word faylına və  vurun.

Sənədi poçtla göndərmək
Word faylına və  > Paylaş... vurun.

Excel iş vərəqi yaratmaq

Microsoft Excel Mobile ilə siz yeni Excel iş vərəqləri yarada bilərsiniz.

 Office seçiminə vurun və Son seçin.

1. Vurun: 
2. Boş Excel faylı və ya şablonuna vurun.
3. Xanaya və səhifənin aşağısında olan mətn xanasına vurun.
4. Dəyərləri və ya mətni daxil edin.
5. İş vərəqini yadda saxlamaq üçün  >  > Saxla seçiminə vurun

Excel iş vərəqini redaktə etmək

Son rəqəmləri yoxlamaq üçün ofisə getməyə ehtiyac yoxdur. Microsoft Excel Mobile ilə siz iş
vərəqlərinizi redaktə edə və nəticələri SharePoint saytında paylaşa bilərsiniz.

1.  Office seçiminə vurun və Yerlər seçin.
2. Faylın olduğu yerə vurun.
3. Redaktə etmək istədiyiniz Excel faylına vurun.
4. Başqa bir iş vərəqinə keçmək üçün  və iş vərəqinə vurun.
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5. İş vərəqini yadda saxlamaq üçün  > Saxla üzərinə vurun.

Xanaya şərh əlavə etmək
 > Şərh vurun.

Xanalara süzgəc əlavə etmək
Vurun:  > Süzgəci tətbiq et.

Xana və mətn formatını dəyişmək
Vurun:  > Xana formatı....

İş vərəqində məlumatları tapmaq
Excel faylına və  üzərinə vurun.

İş vərəqini e-poçtla göndərmək
Excel faylına və  > Paylaş... vurun.

Sənədi silmək

Telefon yaddaşı dolub? Sizə lazım olmayan Office sənədlərini silə bilərsiniz.

1.  Office seçiminə vurun və Yerlər seçin.
2. Telefon və ya silmək istədiyiniz sənədin yerləşdiyi yerə vurun.
3. Sənədə vurub saxlayın və sonra Sil vurun.

PowerPoint təqdimatına baxmaq və onu redaktə etmək

Microsoft PowerPoint Mobile ilə iclasa gedərkən yolda təqdimatınıza son düzəlişləri edin.

1.  Office vurun, Yerlər tərəf sürüşdürün və baxmaq istədiyiniz PowerPoint faylının yerinə vurun.
2. PowerPoint faylına vurun və telefonunuzu albom rejiminə çevirin.
3. Slaydlara baxmaq üçün sola və ya sağa vurun.
4. Xüsusi bir slayda keçmək üçün  və baxmaq istədiyiniz slayda vurun.
5. Slayda qeyd əlavə etmək üçün telefonunuzu portret rejiminə çevirin və slaydın aşağısında boş
sahəyə vurun.
6. Slaydı redaktə etmək üçün vurun.
7. Təqdimatı yadda saxlamaq üçün  > Saxla vurun.

Təqdimatı poçtla göndərmək
PowerPoint faylına və  > Paylaş... vurun.

Təqdimatı silmək
PowerPoint faylına vurub saxlayın və sonra Sil vurun.

PowerPoint yayımına baxmaq

Siz telefonunuzla yolda olarkən iclasda iştirak edə və İnternet üzərindən PowerPoint təqdimatı
yayımını izləyə bilərsiniz.

Təqdimatın yayım linki olan poçtu açın və linkə vurun.
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SharePoint Workspace Mobile ilə sənədləri paylaşmaq

Birgə Microsoft Office sənədləri üzərində işləyin və layihələr, qrafiklər və ideyalara dair əməkdaşlıq
edin. Microsoft SharePoint Workspace Mobile ilə siz sənədlərinizə onlayn baxa, göndərə, redaktə edə
və sinxronlaşdıra bilərsiniz.

1.  Office seçiminə vurun və Yerlər seçin.
2.  vurun, SharePoint saytının veb-ünvanını yazaraq  vurun.
3. Sənədi seçin.
Sənədin bir nüsxəsi telefonunuza yüklənəcək.

4. Sənədə baxın və ya onu redaktə edin və dəyişiklikləri saxlayın.
İşarə:Telefonunuzda sənədin oflayn nüsxəsini saxlamaq üçün sənədə vurub saxlayaraq Həmişə
oflayn ol vurun.

SharePoint Workspace Mobile-ə geri qayıtmaq
Basın .

Qeyd yazmaq
Kağızda olan qeydləri asanlıqla itirə bilərsiniz. Tələsik kağıza qeyd etmək əvəzinə qeydlərinizi
Microsoft OneNote Mobile ilə yaza bilərsiniz. Beləliklə, qeydləriniz həmișə sizinlə olur. Eləcə də,
qeydlərinizi SkyDrive ilə sinxronlașdıra və OneNote ilə telefonunuzda, kompyuterdə və ya veb-
səyyahda onlayn onlara baxa və redaktə edə bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  OneNote vurun.
2. Vurun: .
3. Qeydinizi yazın.
4. Mətni format etmək üçün  > Format vurun.
5. Șəkil əlavə etmək üçün  vurun.
6. Səs klipini yazmaq üçün  vurun.
7. Dəyișiklikləri saxlamaq üçün  basın.
Telefonunuzda Microsoft hesabı qurașdırılıbsa, dəyișiklikləriniz yadda saxlanacaq SkyDrive-da
susmaya görə Şəxsi (Veb) qeyd dəftəriniz ilə sinxronlașdırılacaq. Əks halda, dəyișikliklər telefonda
saxlanacaq.

Qeydi poçtla göndərmək
Qeydə və  > Paylaş... vurun.

İşarə:Vacib qeydə sürətlə daxil olmaq üçün onu bașlanğıc ekranına daxil edə bilərsiniz. Qeydə
vurub saxlayın və sonra Başlanğıca daxil et vurun.

Başqa bir cihazda sənədə davam etmək
Siz Office sənədinizi SkyDrive-da saxlaya və başqa bir cihazda işinizə davam edə bilərsiniz.

1. Office sənədinin üzərində işləyərkən  > Fərqli saxla... vurun.
2. Vurun: Saxla > SkyDrive.
3. Vurun: Saxla

Siz sənədinizi başqa bir cihazda SkyDrive-dan aça və qaldığınız yerdən davam edə bilərsiniz.
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Təqvim
Görüşlərinizi, tapşırıqları və cədvəllərinizi necə yeniləməyi öyrənin.

Tapşırıq siyahısına iş əlavə etmək

İşdə etməli olduğunuz vacib işlər var, kitabları kitabxanaya qaytarmalısınız və ya iştirak etmək
istədiyiniz tədbir var? Siz təqviminizə tapşırıqlar (işlər) əlavə edə bilərsiniz. Hər hansı xüsusi son tarix
varsa, xatırlatma qurun.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Təqvim.
2. Ediləcək iş tərəf sürüşdürün.
3.  vurun və boş yerləri doldurun.
4. Xatırlatmanı əlavə etmək üçün Xatırladıcı Aktiv  kimi dəyişin və xatırlatmanın tarix və vaxtını
təyin edin.
5. Vurun: .

Tapşırığı tamamlanmış qeyd etmək
Tapşırığa vurub saxlayın və sonra Tamamla vurun.

Tapşırığı redaktə etmək və ya silmək
Tapşırığa vurub saxlayın və sonra Redaktə et və ya Sil vurun.

Görüş əlavə etmək

Görüşü yadda saxlamağa çalışırsınız? Onu təqviminizə əlavə edin.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Təqvim.
2. Gün və ya Gündəlik tərəf sürüşdürün və  vurun.
3. Boş yerləri doldurun.
4. Xatırlatmanı əlavə etmək üçün Əlavə təfərrüatlar > Xatırladıcı vurun və xatırlatmanın vaxtını təyin
edin.
5. Vurun: .

Görüşü redaktə etmək və ya silmək
Görüşə vurub saxlayın və sonra Redaktə et və ya Sil vurun.

İş qrafikinə baxmaq

Siz təqvim hadisələrinə müxtəlif görünüşlərdə baxa bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Təqvim.
2. Təqvim görünüşləri arasında keçid etmək üçün sola və ya sağa vurun.

Aya bütövlükdə baxmaq
Gün və ya Gündəlik görünüşündə  vurun.

İşarə:Əvvəlki və ya növbəti aya keçmək üçün yuxarı və ya aşağı vurun. Hər hansı aya keçmək
üçün ekranın yuxarı hissəsində ayı seçin.

Xüsusi bir günə baxmaq
Gün və ya Gündəlik görünüşündə  və günə vurun.
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Bir neçə təqvimdən istifadə

Telefonunuzda poçt hesablarını qurarkən, bütün hesablarınıza aid təqvimləri eyni yerdə görə
bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Təqvim.
2. Təqvimi göstərmək və ya gizlətmək üçün  > Parametrlər vurun və təqvimi aktiv və ya qeyri-
aktiv edin.

İşarə:Təqvim gizli olduqda, təqvim hadisələri və xatırlatmalar müxtəlif təqvim görünüşlərində
nümayiş olunmur.

Hər təqvimin rəngini dəyişmək
 > Parametrlər vuraraq cari rəngə və yeni rəngə vurun.

Hesablama etmək
Yolda olarkən hesablama aparmaq istəyirsiniz? Telefonunuzdan kalkulyator kimi istifadə edə
bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Kalkulyator.
İşarə:İlkin kalkulyatordan istifadə etmək üçün telefonunuzu düz tutun. Xüsusi kalkulyatordan
istifadə etmək üçün telefonunuzu yan tərəfə çevirin.

2. Hesablamanın ilk rəqəmini daxil edin.
3. Üstəgəlmə və ya çıxma əməliyyatına vurun.
4. Hesablamanın ikinci rəqəmini daxil edin.
5. Vurun: =.
Bu xüsusiyyət şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Dəqiqlik məhdud ola bilər.

İş telefonundan istifadə
Telefonunuzda olan şirkət hesabı işinizi görməyə kömək edir.

Əgər sizin iş telefonunuz varsa, şirkətiniz telefonunuzda olan məlumatları daha təhlükəsiz saxlayan,
şirkətin daxili şəbəkəsindəki sənədlərə və məlumatlara giriş təmin edən və ya işinizi görməyə imkan
verən mərkəz və ya proqramların olduğu şirkət hesabı yarada bilər.

Şirkətinizə aid proqramlar varsa, şirkətin hesabını telefonunuza əlavə etdikdən sonra onları yükləyə
bilərsiniz. Hesabınızı quraşdırdıqdan sonra artıq proqramdan istifadə mümkün deyilsə, şirkətiniz onu
necə əldə etməyə dair məlumat verə bilər.

Şirkətinizin Mərkəzi ona dair bütün məlumatları, məsələn, xəbərləri, xərcləri, proqramları vahid yerdən
əldə etməyə və ya şirkətin mağazasına daxil olmağa imkan verir. Mərkəzi quraşdırmaq şirkətin
proqramını quraşdırmaq kimidir – şirkətin hesabını əlavə etdikdən sonra onu əlavə edə bilərsiniz.
Şirkətiniz daha sonra Mərkəz yaradarsa, onu quraşdırmaq üçün başqa bir üsul təklif olunacaq.

Şirkət hesablarının əksəriyyəti qaydalara tabedir. Şirkətin siyasəti məxfi və ya həssas məlumatları
qorumaq üçün şirkətin telefonunuza mühafizə vasitələri əlavə etməsinə imkan verir.

Şirkət hesabınızı quramaq üçün  Parametrlər > Şirkətin proqramları vurun.
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Biznes istifadəçilər üçün məsləhətlər
Telefonunuzdan işdə səmərəli istifadə edin.

Şirkətlər üçün Nokia-nın təklifində daha çox məlumat öyrənmək üçün, https://
expertcentre.nokia.com-da Nokia Expert Centre keçin.

Sizin telefonunuzda və kompyuterinizdə poçt və təqvilə işləyin

Fərqli iş və şəxsi poçt ünvanlarınızdan istifadə edə bilərsiniz. Siz telefonunuza bir neçə poçt qutusunu
əlavə edə bilərsiniz və telefonunuzda, həm də kompyuterinizdə istər Outlook, Office 365 və ya başqa
poçt hesabı olsa da istifadə edə bilərsiniz. Sinxronlaşdırmada sizin poçtunuz və təqvim qalıır və siz
təqvim dəvətlərindən görüşlərə bilavasitə qoşula bilərsiniz. Siz birləşdirilmiş poçtdan və təqvimdən
istifadə edə bilərsiniz, məsələn siz yaxınlaşan görüşə malik olanda müştəri siyahısına baxa bilərsiniz
və sizin müştəri ilə malik olduğunuz istənilən poçta və ya mətn məlumatı müzakirələrinə giriş əldə edə
bilərsiniz.

Poçt qutularının yaradılmasına dair ətraflı məlumat üçün bu istifadəçi təlimatında Poçt qurusunu əlavə
et bölməsinə baxın.

Office 365 dair daha ətraflı məlumat üçün www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw videoya baxın
(yalnız İngilis dilində).

Telefonda məlumatı məxfi saxlayın

Sizin telefonunuz onda saxladığınız zəif məlumatına başqa heç kəs girə bilmədiyinə əmin olmaq üçün
çoxlu təhlükəsizlik seçimləri mövcuddur. Məsələn, siz telefonunuzu avtomatik bağlanmağa məcbur
edə bilərsiniz və ya siz hətta telefonunuzu itiriləndə (bütün regionlarda mümkün deyil) onun yerini
təyin edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün bu istifadəçi təlimatında Təhlükəsizlik bölməsinə baxın yaxud www.nokia.com/
gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security keçin.

Office proqramları ilə məhsuldar olun

Telefonunuz Microsoft Office proqramlarının mobil versiyasına malikdir.

Siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• Qeydlər və sənədlərinizi gözdən keçirin, son dəyişiklikləri edin yaxud yeni sənədləri yaradın
• PowerPoint təqdimatlarına baxın və redaktə edin
• Microsoft Excel iş vərəqlərini yaradın, gözdən keçirin və redaktə edin
• Office fayllarınızı SkyDrive-da saxlayın və yenidən kompyuterlə işləyəndə dayandığınız yerdən

davam edin
• Office 365 xidmətinə giriş

Microsoft SharePoint Workspace Mobile ilə siz SharePoint 2010 və ya SharePoint Online saytlarında
olan Microsoft Office sənədlərinizi aça, redaktə edə və saxlaya bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün bu istifadəçi təlimatında Office bölməsinə baxın.

Office 365 dair daha ətraflı məlumat üçün www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw videoya baxın
(yalnız İngilis dilində).
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Vebə qoşulun

Siz optimal əlaqədən istifadə edən internetə baxa bilərsiniz, istər bu Wi-Fi əlaqəsi olsun və ya mümkün
sürətli mobil məlumat əlaqəsi olsun. Lazəm olanda, siz hətta telefonunuzun mobil məlumat
bağlantısından laptopunuz ilə paylaşa bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün bu istifadəçi təlimatında İnternet və Telefona idarəetmə və qoşulma imkanı
bölməsinə baxın.

Zəngləri etmək və ya məlumatları göndərmək üçün Skype-dan istifadə edin

Siz Skype-dan Skype-a zənglərini etmək üçüni telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz və ya Skype-dan
Skype-a ani məlumatları göndərə bilərsiniz. Skype-ın qlobal tarifləri ilə, siz həmçinin yerüstü rabitə
xəttlərini və ya başqa mobil telefonlarına zəng edə bilərsiniz və ən yaxşı tarifləri əldə etmək üçün sizin
kredit kartınız ilə ödəyə və ya aylıq abunəni ala bilərsiniz. Nokia Lumia telefonunuza proqramları
yükləmək.

Daha ətraflı məlumat üçün https://support.skype.com/en/category/
SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE-da Windows Phone üçün Skype dəstək saytında istifadəçi
sənədlərini oxuyun.

Skype-dan Skype-a zənglər vəani measjlara dair daha ətraflı məlumat üçün www.youtube.com/
watch?v=AF2HRYdPnAM videoya baxın (yalnız İngilis dilində).

Telefonunuzda Lync ilə səmərəli əməkdaşlıq edin

Microsoft Lync yeni nəsil kommunikasiya xidmətidir, hansı ki camaatı virtual surətdə istənilən yerdən
yeni usulla istənilən vaxt əlaqələndirir.

Lync ilə siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• Əlaqələrinizin mövcudluğunu izləyin
• Ani mesajlarə göndərin
• Telefon zənglərini yetirin
• Audio, video yaxud veb konfransları başlayın və ya onlara qoşulun

Lync Microsoft Office ilə daha yaxın inteqrasiya üçün yaradılıb. Telefonunuza Microsoft Lync 2010
mobil versiyasını buradan yükləyə bilərsiniz Mağaza.

Daha ətraflı məlumat üçün lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?
title=downloads-da Microsoft Lync dəstək səhifələrində istifadəçi sənədlərini oxuyun.

Eləcə də bu istifadəçi təlimatında Office bölməsinə baxın.
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Telefonu idarəetmə və qoşulma imkanı

Telefonunuz və onun məzmunundan muğayat olun. Aksesuarlara və şəbəklərə necə qoşulmağı,
faylları göndərməyi, ehtiyat nüsxə yaratmağı, telefonu kilidləməyi və proqram təminatını yeni
saxlamağı öyrənin.

Telefonu yeni saxlamaq
Yeniliklərlə ayaqlaşın – telefonun proqram təminatını və tətbiqi proqramları yeni və təkmil
xüsusiyyətlərlə yeniləyin. Proqram təminatını yeniləmək telefonun məhsuldarlığını təkmilləşdirə bilər.
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Xəbərdarlıq: Proqram yeniləməsini quraşdırsanız, quraşdırma prosesi bitənə və cihaz yenidən
işə düşənə qədər cihazdan istifadə etmək və hətta təcili yardım zənglərini də etmək mümkün
olmayacaq.

Yeniləməyə başlamazdan əvvəl adapteri qoşun və ya batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin
olun.

Yeniləmədən sonra yeni istifadəçi təlimatlarını əldə etmək üçün www.nokia.com/support ünvanına
daxil olun.

Telefonun proqram təminatını yeniləmək

Kompüter tələb olunmur – telefonunuzu simsiz olaraq yeni xüsusiyyətlərlə yeniləyin və
funksionallığını yaxşılaşdırın.

Yeniləməyə başlamazdan əvvəl telefonunuzda kifayət qədər enerji olduğunu yoxlayın.

Xidmətdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi məlumat qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük
həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Susmaya görə, məlumat bağlantısı, məsələn, rouminq icazə verdikdə, telefonunuz avtomatik olaraq
mövcud yeniləmələri yükləyəcək. Telefonunuz yeniləməyə dair bildirdikdə sadəcə olaraq telefonun
ekranında göstərilən təlimatlara əməl edin.

İşarə:Proqram yeniləmələri üçün Mağazaya baxın.

Yeniləmənin avtomatik yüklənməsini söndürmək
Məlumat xərclərinizə nəzarət etmək istəyirsinizsə, yeniləmələrin avtomatik yüklənməsini söndürə
bilərsiniz. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və silin:  Parametrlər > Telefon yenilənməsi >
Verilənlər parametrlərim imkan verdikdə yeniləmələri avtomatik yüklə.

Yüksəksürətli qoşulmadan istifadə
Şəbəkə qoşulmalarınızdan ən səmərəli şəkildə yararlanın və mümkün olduğu halda 4G qoşulmasından
istifadə edin.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Mobil vurun.
2. Ən yüksək bağlantı sürəti seçimini 4G kimi dəyişin.

İşarə:4G olmayan ərazilərdə telefonunuzdan istifadə edərkən 3G qoşulmasına keçin. Bu eləcə
də batareyanızın ömrünü uzatmağa kömək edir, belə ki, telefonunuz lüzumsuz olaraq 4G
şəbəkəsinə qoşulmağa cəhd etmir.

İşarə:Həmçinin şəbəkəni mexaniki qaydada seçə bilərsiniz. Vurun: Şəbəkə seçimi.

Wi-Fi
Wi-Fi bağlantısından istifadə edərək daha çox axtarış edin.
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Wi-Fi qoşulmaları

Telefonunuz davamlı olaraq mövcud qoşulmaları yoxlayır və buna dair məlumat verir. Bildiriş qısa
müddətdə ekranın yuxarısında görünür. Wi-Fi qoşulmalarınızı idarə etmək üçün bildirişi seçin.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Wi-Fi vurun.

Peyk siqnalları mövcud olmadıqda, xüsusən qapalı məkanda və ya iki hündür bina arasında olduqda,
Wi-Fi mövqe təyin edilməsi təyinetmə dəqiqliyini artıra bilər. Telefon parametrlərindən Wi-Fi-ı söndürə
bilərsiniz.

Qeyd: Wi-Fi-dan istifadə bəzi ölkələrdə məhdudlaşdırıla bilər. Məsələn, Aİ-də 5150–5350 MHs
Wi-Fi-dan və ABŞ və Kanadada 5.15–5.25 GHs Wi-Fi-dan yalnız qapalı məkanda istifadəyə icazə
verilir. Ətraflı məlumat üçün yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayın.

Wi-Fi-a qoşulmaq

Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmaq İnternetə daxil olmağın əlverişli üsuludur. Küçədə olduğunuz zaman
ictimai yerlərdə, məsələn, kitabxana və ya İnternet kafedə Wi-Fi şəbəkələrinə qoşula bilərsiz.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Parametrlər.

1. Vurun Wi-Fi.
2. Wi-Fi şəbəkəsinin Aktiv  olaraq təyin edildiyini yoxlayın.
3. İstifadə etmək istədiyiniz qoşulmanı seçin.

İşarə:Qoşulmanız telefonun ekranı söndüyü zaman bağlanır. Bu parametri dəyişmək üçün
başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər vurun.

Bağlantını kəsmək
Wi-Fi vurun və Wi-Fi şəbəkəsi Qeyri-aktiv  kimi dəyişin.
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NFC
Ətrafınızdakı dünyanı kəşf edin. Qoşulmaq üçün aksesuarlara, zəng etmək və ya veb-saytı açmaq üçün
etiketlərə vurun. Yaxın Sahə Kommunikasiyası (NFC) bağlantı yaratmağı asan və əyləncəli edir.

Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > toxun+göndər vurun.

NFC ilə siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• NFC-ni dəstəkləyən uyğun Bluetooth aksesuarlarına, məsələn, qulaqlıq və ya simsiz dinamika
qoşulun

• toxun+göndər ilə dostlarınızın Windows 8 yüklənmiş telefonuna, kompüter və ya planşetinə
əlaqələri və ya öz şəkillərinizi göndərin

• Telefonunuza məzmun əldə etmək və ya onlayn xidmətlərə daxil olmaq üçün etiketlərə vurun
• Şəbəkə xidməti təminatçınız tərəfindən dəstəklənirsə, ödənişi telefonunuzla edin

NFC sahəsi telefonun arxasında, kameranın yanındadır. NFC sahəsi ilə digər telefonlara, aksesuarlara,
etiketlərə və ya oxuyuculara vurun.

NFC-dən istifadə etməzdən əvvəl ekran və düymələrin kiliddə olmadığını yoxlayın. Xidmət
təminatçınızdan asılı olaraq telefonunuz kilidli olduqda belə ondan ödəniş etmək və ya bilet kimi
istifadə edə bilərsiniz.

NFC ilə Bluetooth aksesuarına qoşulmaq

Əlləriniz məşğuldur? Qulaqlıqdan istifadə edin. Və ya musiqiyə simsiz qulaqlıqlardan istifadə edərək
qulaq asın. Sadəcə olaraq telefonunuzla uyğun aksesuara vurun.

Aksesuarın NFC sahəsi ilə telefonun NFC sahəsinə vurun və ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.
Aksesuarlar, məsələn, Monster tərəfindən Nokia Purity Pro simsiz stereo qulaqlığı ayrıca satılır.
Aksesuarlardan istifadənin mümkünlüyü regiona görə fərqlənə bilər.
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Aksesuarı ayırmaq
Yenidən aksesuarın NFC sahəsinə vurun.
Ətraflı məlumat üçün aksesuarların istifadəçi təlimatlarına baxın.

NFC etiketlərini oxumaq

NFC etiketlərinə məlumat, məsələn, veb-ünvan, telefon nömrəsi və ya biznes kart daxil ola bilər.
İstədiyiniz məlumatı bir toxunuşla əldə edə bilərsiniz.

Telefonunuzun NFC sahəsi ilə etiketə vurun.

Telefonunuzla ödəniş etmək

Pul kisənizi və ya çantanızı evdə qoymusunuz? Problem yoxdur - şəbəkə xidməti təminatçınız
tərəfindən dəstəklənirsə, siz telefonunuzla ödəniş edə və ya ondan bilet kimi istifadə edə bilərsiniz.

Bu xüsusiyyət bəzi regionlar üçün mövcud olmaya bilər. Məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız
ilə əlaqə saxlayın. Xidmətlər SIM kartınızla əlaqəlidir. Siz xidmət təminatçınızdan xidmət abunəliyinə
malik olmalı və xidmət təminatçınızın proqramı Pul kisəsi-da quraşdırılmış olmalıdır.
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1. Xidməti aktivləşdirmək üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.
2. Ödəniş etmək üçün telefonunuzun NFC sahəsi ilə oxuyucuya vurun. Xidmət təminatçınız ödənişi
təsdiq etmənizi tələb edə bilər.

Qeyd: Ödəmə və bilet proqramları və xidmətlərini üçüncü tərəflər təmin edir. Nokia hər hansı
belə proqramlara və xidmətlərə, həmçinin dəstək, funksionallıq və ya hər hansı köçürmələr və
ya pul vəsaitinin itməsinə dair heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Cihazınızı təmir
etdikdən sonra ödəniş və ya bilet proqramını yenidən quraşdırmalı və aktivləşdirməli ola
bilərsiniz.Cihazınızı təmir etdikdən sonra əlavə etdiyiniz kartları, ödəniş və ya bilet proqramını
yenidən quraşdırmalı və aktivləşdirməli ola bilərsiniz.

Bluetooth
Siz simsiz şəkildə digər uyğun cihazlara, məsələn, telefonlara, kompüterlərə, qulaqlıqlara və avtomobil
cihazlarına qoşula bilərsiniz. Həmçinin şəkillərinizi müvafiq telefonlara və ya kompüterinizə göndərə
bilərsiniz.

Bluetooth simsiz texnologiyaya malik cihazlar radio dalğalardan istifadə edərək əlaqə yaratdığından
onları yanaşı saxlamağa ehtiyac yoxdur. Buna baxmayaraq Bluetooth cihazları arasında məsafə 10
metr (33 fut) olmalıdır, lakin divarlar və ya digər elektron cihazlar bağlantıya mane ola bilər.

Bluetooth yanlı olduqda cihazlar telefonunuza qoşula bilər. Digər cihazlar yalnız Bluetooth
parametrlər görünüşü açıq olduqda telefonunuzu aşkarlaya bilər.

Naməlum cihazlara qoşulmayın və ya onların bağlantı təkliflərini qəbul etməyin. Bu, cihazınızı zərərli
məzmundan qorumağa kömək edir.

Simsiz qulaqlığı qoşmaq

Simsiz qulaqlıq ilə (ayrıca satılır) telefonunuzla əlinizdən istifadə etmədən danişa bilərsiniz – əlinizdəki
işə, məsələn, kompüterdə işləməyə davam edə bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və  Parametrlər > Bluetooth vurun.
2. Status seçimini Aktiv  kimi dəyişin.
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3. Qulaqlığın işlək vəziyyətdə olduğunu yoxlayın.
Siz qulaqlıqda qoşulma prosesini aktivləşdirməli ola bilərsiniz. Təfərrüatlar üçün qulaqlığın istifadəçi
təlimatlarına baxın.

4. Telefonunuzu və qulaqlığı qoşmaq üçün siyahıda qulaqlığa vurun.
5. Parolu daxil etməniz tələb oluna bilər. Təfərrüatlar üçün qulaqlığın istifadəçi təlimatlarına baxın.

Bluetooth ilə dostunuzun telefonuna qoşulmaq

Dostlarınızın telefonuna naqilsiz qoşulmaq, şəkillər və s. paylaşmaq üçün Bluetooth-dan istifadə edin.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > Bluetooth vurun.
2. Hər iki telefonda Bluetooth-un yanılı olduğunu yoxlayın.
3. Telefonların bir-birini aşkarladığını yoxlayın.
4. Siz əhatə dairəsində olan Bluetooth telefonlarını görə bilərsiniz. Qoşulmaq istədiyiniz telefona
vurun.
5. Digər telefon parol tələb edirsə, onu yazın və ya parolu qəbul edin.
Paroldan yalnız cihaza ilk dəfə qoşulduqda istifadə edilir.

Bluetooth-dan istifadə edərək məzmun göndərmək

Məzmun və ya çəkdiyiniz şəkilləri dostunuzla paylaşmaq istəyirsiniz? Şəkillərinizi və ya digər məzmunu
uyğun cihazlara və ya kompüterə göndərmək üçün Bluetooth-dan istifadə edə bilərsiniz.

Siz eyni vaxtda bir neçə Bluetooth bağlantısından istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, Bluetooth
qulaqlığından istifadə edərkən digər cihaza fayllar da göndərə bilərsiniz.

1. Bluetooth-un yanılı olduğunu yoxlayın.
2. Göndərmək istədiyiniz məzmuna vurub saxlayın və Paylaş... > Bluetooth vurun.
3. Qoşulmaq üçün cihaza vurun. Siz əhatə dairəsində olan Bluetooth cihazlarından istifadə edin.
4. Digər cihaz parol tələb edirsə, onu yazın. Parol hər iki cihazda daxil edilməlidir. Bəzi cihazlarda parol
sabitdir. Təfərrüatlar üçün cihazın istifadəçi təlimatlarına müraciət edin.
Paroldan yalnız cihaza ilk dəfə qoşulduqda istifadə edilir.

Yaddaş və saxlama
Şəkilləri, proqramları və telefonunuzda olan digər məzmunu necə idarə etməyi öyrənin.

Telefonda məlumatların nüsxəsini çıxartmaq və bərpa etmək

Qəzalar qaçılmazdan. Buna görə də, parametr və məzmununuzun Microsoft hesabında nüsxəsini
çıxardın.

Telefonunuzun nüsxəsini çıxartmaq üçün sizə Microsoft hesabı lazımdır. Telefonunuzu proqramlar
siyahısını, parametrləri, mətn mesajlarını, fotoșəkilləri və videoların nüsxəsinin çıxartmasını qura
bilərsiniz.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Parametrlər > Ehtiyat nüsxə vurun.
2. Tələb olunduqda Microsoft hesabınıza daxil olun.
3. Nəyin və necə nüsxəsinin çıxarılmalı olduğunu seçin.
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Yüklədiyiniz proqramlar ehtiyat nüsxəyə daxil edilməyə bilər, lakin proqramlar mövcud olduğu
təqdirdə onları yenidən Mağazadan yükləyə bilərsiniz. Məlumat ötürülməsi tarifləri tətbiq oluna bilər.
Əlavə məlumat üçün șəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Videoları və ən keyfiyyətli fotoșəkillərin nüsxəsini çəxartmaq üçün sizə Wi-Fi bağlantısı lazımdır.

Musiqi kimi digər tərkibin nüsxəsini çıxartmaq üçün iș masası üçün Windows Phone proqramından və
ya Windows Explorer istifadə edin.

Parametrlərinizi və ya nüsxəsini çıxartdığınız digər məzmunu nə vaxtsa telefonda bərpa etməniz lazım
olacaqsa, Microsoft hesabınızı yeni telefonunuza əlavə edin və telefonda göstərilən təlimatlara əməl
edin.

Telefonun mövcud yaddașını yoxlamaq və artırmaq

Telefonunuzda nə qədər yaddaș olduğunu yoxlamaq istəyirsiniz?

Bașlama ekranında sola sürüșdürün və vurun  Parametrlər > Telefon yaddaşı.

Telefon haqqında təfərrüatları yoxlamaq üçün Telefon vurun.

Yaddaș azalıbsa, sizə artıq lazım olmayan məzmunu yoxlayın və silin:

• Mətn, multimedia və e-poçt mesajları
• Əlaqələr və təfərrüatlar
• Proqramlar
• Musiqi, șəkilləri və ya videolar

Yaddaș Yoxlaması ilə yaddașı nəyin tutduğuna baxın
Bașlama ekranında sola sürüșdürün və vurun  Parametrlər > yaddaş yoxlaması.

Yaddaș Yoxlaması ilə yaddașı boșaltmaq üçün müvəqqəti faylları silin
Bașlama ekranında sola sürüșdürün və vurun  Parametrlər > yaddaş yoxlaması. Daha sonra
təfərrüatlar seçiminə keçib sil vurun.

Proqramı telefondan silmək

Yaddaş yerini artırmaq üçün artıq istifadə etmədiyiniz proqramları telefondan silə bilərsiniz.

1. Başlanğıc ekranında sola, proqramlar menyusuna sürüşdürün.
2. Proqrama vurub saxlayın və sonra Ləğv et seçiminə vurun. Bəzi proqramları silmək mümkün olmaya
bilər.
Proqramı silsəniz, o, Mağazada olduğu müddətdə yenidən satın almadan təkrar quraşdıra bilərsiniz.

Quraşdırılmış proqram silinmiş proqramdan asılıdırsa, quraşdırılmış proqram daha işləməyə bilər.
Təfərrüatlar üçün quraşdırılmış proqramın sənədlərinə baxın.

Telefon və kompüter arasında məzmun köçürmək
Yaratdığınız şəkilləri, videoları və digər məzmunu sizin telefonla kompüter arasında köçürün.

İşarə:Kompüteriniz Mac-dırsa, Mac App Store-dan Windows Phone proqramını quraşdırın.
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Çəkdiyiniz şəkilləri Mac kompüterinizə köçürmək istəyirsinizsə, Mac üçün Nokia Şəkil Köçürməsi
proqramından istifadə etməniz tövsiyə olunur. Proqramı www.nokia.com ünvanından yükləyə
bilərsiniz.

1. Uyğun USB kabeli ilə telefonunuzu müvafiq kompüterlə qoşun.
2. Kompüterdə fayl menecerini, məsələn, Windows Explorer və ya Finder-i açın və telefona baxın.

İşarə:Sizin telefonunuz portativ qurğuların altında Windows Phone kimi göstərilir. Sizin
telefonunuzun qovluqlarını görmək, telefonun adını iki dəfə klikləyin. Sənədlər, musiqi,
fotoşəkillər, rinqtonlar və videolar üçün ayrı qovluqlar var.

3. Elementləri telefondan kompüterə və ya kompüterdən telefona çəkərək köçürün.
İşarə:Kompüterinizin əməliyyat sistemi Windows 7 və ya Windows 8-dirsə, Windows Phone
proqramından istifadə edə bilərsiniz. Windows 8 proqramı avtomatik quraşdırır. Windows 7 ilə
onu www.windowsphone.com ünvanından yükləyə bilərsiniz.

Hansı kompyuter ilə hansı proqram işlədiyi haqqında məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı cədvələ
baxın.

Windows
Phone
proqramı

İş masası
üçün
Windows
Phone
proqramı

Mac üçün
Windows
Phone
proqramı

Mac üçün
Nokia Şəkil
Köçürmə
Proqramı
(yalnız
şəkillər və
videolar)

Windows
Explorer

Windows 8 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows
Vista/XP

x

Mac x x

Təhlükəsizlik
Telefonunuzu necə qorumağı və məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etməyi öyrənin.
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Telefonun avtomatik kilidlənməsini qurmaq

Telefonunuzu icazəsiz istifadədən qorumaq istəyirsiniz? Təhlükəsizlik kodunu təyin edin və
telefondan istifadə etmədikdə onun avtomatik kilidlənməsini təyin edin.

1. Başlanğıc ekranında sola sürüşdürün və vurun:  Parametrlər > Kilid ekranı.
2. Parol seçimini Aktiv  təyin edin və təhlükəsizlik kodunu (ən azı 4 rəqəm) daxil edin.
3. Sonra parol tələb et vurun və telefonun avtomatik kilidlənməsi üçün lazım olan vaxtı daxil edin.

Təhlükəsizlik kodunu gizli yerdə və telefondan ayrı saxlayın. Təhlükəsizlik kodunu unutsanız və onu
bərpa edə bilməsəniz və ya kodu bir neçə dəfə səhv daxil etsəniz, telefonunuzu texniki baxışa
aparmanız tələb olunacaq. Əlavə xərclər tələb oluna və telefonunuzda olan şəxsi məlumatlar silinə
bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia Care və ya telefon dilerinizlə əlaqə saxlayın.

Telefonun kilidini açmaq
İşəsalma düyməsini basın, kilid ekranını yuxarı sürüşdürün və təhlükəsizlik kodunu daxil edin.

Telefon kilidli olduqda ondan istifadə

Telefon kilidli olduqda təhlükəsizlik kodunu daxil etmədən onun müəyyən xüsusiyyətlərindən istifadə
edə bilərsiniz.

Telefonu oyatmaq üçün işəsalma düyməsini basın.

Kameranı açmaq
Kamera düyməsini basıb saxlayın.

Daxil olan zəng bildirişini dəyişmək
Səs səviyyəsini düymələrini basıb ,  və ya vurun .

Musiqiyə fasilə vermək, davam etmək və ya başqa bir mahnıya keçmək
Ekranın yuxarısında yerləşən musiqi pleyeri idarəedicilərindən istifadə edin.
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PİN kodunuzu dəyişdirmək

SİM kartınız susmaya görə PİN kodu ilə təqdim olunubsa, onu daha təhlükəsiz bir kodla dəyişə
bilərsiniz.

1. Başlama ekranında sola sürüşdürün və vurun  Parametrlər.
2. Proqramlar seçiminə sürüşdürüb Telefon vurun.
3. Vurun: SİM PİN kodunu dəyişdir.

PIN kodu 4-8 rəqəmdən ibarət olmalıdır.

İtmiș telefonu tapmaq

Telefonunuzu hara isə qoymusunuz və ya onun oğurlandığını düșünürsünüz? Telefonunuzu tapmaq
üçün Telefonumu tap xüsusiyyətindən istifadə edin və kənardan onda olan bütün məlumatları silin və
ya bloklayın.

Telefonunuzda Microsoft hesabı olmalıdır.

1. Kompüterinizdə www.windowsphone.com ünvanına daxil olun.
2. Telefonunuzda olan Microsoft hesabı ilə daxil olun.
3. Telefonumu tap seçin.

Bunu edə bilərsiniz:

• Telefonunuzu xəritədə tapmaq
• Hətta səssiz rejim yanılı olsa belə, telefonun zəng melodiyası çalmasını təmin etmək
• Telefonu kilidləmək və geri qaytarmaları üçün ekranda mesaj görünməsini təmin etmək
• Telefonda olan məlumatları kənardan silmək

Mümkün seçimlər fərqlənə bilər.

İşarə:Telefonunuzu hər bir neçə saatdan sonra olduğu yeri avtomatik olaraq yadda saxlamağı
qura bilərsiniz. Telefonunuzda batareya bitərsə belə, son saxlanmıș yerə baxa bilərsiniz.
Bașlama ekranında sola sürüșdürün və vurun  Parametrlər > Telefonumu tap.

Pul kisəsi
Kredit və debit kartlarınızı, kuponları və endirimləri bir yerdə toplamaq üçün Pul kisəsi-dan istifadə
edin.
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Pul kisəsi sizin telefonda virtual pul kisənizdir. Bunu edə bilərsiniz:

• Kredit və debit kartlarınızı telefonunuzda saxlayın. Pul kisəsinə kart əlavə etmək üçün
telefonunuzdan Microsoft hesabınıza daxil olmalısınız. Artıq Microsoft hesabınızda kredit kartınız
varsa, o avtomatik olaraq Pul kisəsinə əlavə edilir.

• Mağaza ödənişləri edin, məsələn, Mağazadan proqram satın alarkən
• Pul kisəsində saxlanmış kartlarınızla proqramdaxili satınalmalar edin
• Kartınıza uyğun Pul kisəsi proqramının olduğunu yoxlamaq üçün debit kartı hesabınızı yoxlayın
• Şəbəkə xidməti təminatçınız tərəfindən dəstəklənirsə, NFC ödənişləri üçün Pul kisəsidəki

kartlarınızdan istifadə edin
• Endirim kuponlarınızı və üzvlük kartlarınızı Pul kisəsi-da saxlayın

Pul kisəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün PIN kodunu təyin edin.

Pul kisəsi üçün PIN kodunu təyin etmək

Virtual pul kisənizi məxfi saxlayın.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Pul kisəsi vurun.
2.  > Parametrlər+PIN vurun, Pul kisəsinin PİN-i seçimini Aktiv  təyin edin və Pul kisəsi üçün
PIN kodunuzu daxil edin.
3. Vurun: Hazırdır.
Hər dəfə Pul kisəsi-nə daxil olduqda telefonunuz təyin etdiyiniz PIN kodunu tələb edir.

İşarə:Mağaza satınalmalarınızı qorumaq üçün Proqram, proqramdaxili və musiqi
satınalmalarını qorumaq üçün Pul kisəsi PİN-indən də istifadə edin qeyd xanasına vurun.

Pul kisəsi üçün PIN kodu təyin etmək ödəniş üçün NFC-dən istifadəyə mane olmur.

Pul kisəsinə kart əlavə etmək

Debet və kredit kartlarınızı, üzvlük kartlarınızı və endirim kartlarınızı rəqəmsal olaraq Pul kisəsi-də
saxlayın.
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Pul kisəsi-nə kart əlavə edərək Mağazadan satınalma etmək üçün telefonunuzdan Microsoft
hesabınıza daxil olmalısınız.

1. Bașlama ekranında sola sürüșdürün və  Pul kisəsi vurun.
2. Kredit və debit kartı əlavə etmək üçün  > Kredit və ya debet vurun və ekranda görünən təlimatlara
əməl edin.
Telefonunuz xidmət təminaçınızın təmin etdiyi və kartınızla əlaqələndirilə bilən proqramı axtarmağa
başlayır.

Pul kisəsinə üzvlük və ya endirim kartı əlavə etmək
Vurun:  > Digər.
Telefonunuz xidmət təminaçınızın təmin etdiyi və kartınızla əlaqələndirilə bilən proqramı axtarmağa
başlayır.

Qeyd: Ödəmə və bilet proqramları və xidmətlərini üçüncü tərəflər təmin edir. Nokia hər hansı
belə proqramlara və xidmətlərə, həmçinin dəstək, funksionallıq və ya hər hansı köçürmələr və
ya pul vəsaitinin itməsinə dair heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Cihazınızı təmir
etdikdən sonra ödəniş və ya bilet proqramını yenidən quraşdırmalı və aktivləşdirməli ola
bilərsiniz.Cihazınızı təmir etdikdən sonra əlavə etdiyiniz kartları, ödəniş və ya bilet proqramını
yenidən quraşdırmalı və aktivləşdirməli ola bilərsiniz.

Giriş kodları
Telefonunuzda olan müxtəlif kodların nə üçün olması maraqlıdır?

PIN kodu

(4-8 rəqəm)

Bu, SIM kartınızı icazəsiz istifadədən qorumaq və
ya bəzi xüsusiyyətlərə daxil olmaq üçün tələb
olunur.

Siz telefonu yandırdıqda PIN kodun tələb
olunmasını təyin edə bilərsiniz.

Kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə və ya
kodunuzu unutmusunuzsa, şəbəkə xidməti
təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Ardıcıl olaraq üç dəfə kodunuzu səhv daxil
etsəniz, PUK kodu ilə telefonu blokdan
çıxartmalısınız.

PUK Bu PIN kodunu blokdan çıxartmaq üçün tələb
olunur.

SIM kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə
xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik kodu (kilid kodu, parol)

(minimum 4 rəqəm)

Bu, telefonunuzu icazəsiz istifadədən qorumağa
kömək edir.

Siz telefonu yandırdıqda seçdiyiniz kilid kodunun
tələb olunmasını təyin edə bilərsiniz.
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Kodu gizli yerdə və telefondan ayrı saxlayın.

Kodu unutsanız və telefonunuz kilidlənərsə,
telefonunuzu texniki xidmətə aparmaq tələb
olunacaq. Əlavə xərclər tələb oluna və
telefonunuzda olan şəxsi məlumatlar silinə bilər.

Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia Care və ya
telefon dilerinizlə əlaqə saxlayın.

IMEI Şəbəkədə olan etibarlı telefonları təyin etmək
üçün istifadə edilir. Bu nömrədən həmçinin,
məsələn, oğurlanmış telefonları bloklamaq üçün
də istifadə etmək olar. Siz bu nömrəni Nokia Care
xidmətlərinə təqdim etməli ola bilərsiniz.

IMEI nömrənizə baxmaq üçün *#06# yığın.
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Nasazlıqların aradan qaldırılması və dəstək

Telefonunuz haqqında ətraflı öyrənmək istədikdə və ya telefonunuzun necə ișlədiyindən əmin
deyilsinizsə, yoxlamaq üçün bir neçə dəstək kanalları mövcuddur.

Telefonunuzdan optimal șəkildə yararlanmaq üçün telefonunuzda əlavə göstərișlərin verildiyi
istifadəçi təlimatları mövcuddur. Bașlama ekranında sola sürüșdürüb  Nokia Care vurun.
Həmçinin www.nokia.com/support ünvanına daxil olaraq așağıdakılara baxa bilərsiniz:

• Nasazlığın aradan qaldırılması hağğında məlumat
• Müzakirələr
• Proqram təminatı və yükləmələr üzrə xəbərlər
• Proqram təminatı yeniləməsinə dair məlumat
• Xüsusiyyətlər və texnologiyalar haqqında əlavə məlumatlar və cihaz və aksesuarların uyğunluğu

Nasazlığın aradan qaldırılması və müzakirələr bütün dillərdə mövcud olmaya bilər.

Dəstək videoları üçün www.youtube.com/NokiaSupportVideos üzərinə keçin.

Telefonunuz donursa
Așağıdakıları cəhd edin:
• Səs səviyyəsini azaltma düyməsini və ișəsalma düyməsini eyni vaxtda təxminən 10 saniyə basıb

saxlayın. Telefon ișə düșür.
• Telefonun proqram təminatını yeniləyin.
• Telefonu ilkin vəziyyətinə bərpa edin. Bu, zavod parametrlərini bərpa edir, eləcə də, satın aldığınız

və yüklədiyiniz proqramlar daxil olmaqla bütün șəxsi məlumatları silir. Bașlanğıc ekranında sola
sürüșdürün və vurun:  Parametrlər > Sistem haqqında > Telefonunuzu sıfırlayın.

Əgər məsələ yenə də həll olunmursa, təmir üçün sizin șəbəkə xidməti təminatçınızla yaxud Nokia ilə
əlaqə saxlayın. Telefonunuzu təmirə göndərməzdən əvvəl həmișə telefonunuzdakı məlumatların
nüsxəsini çıxarın, çünki telefonunuzdakı bütün șəxsi məlumatlar silinə bilər.
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İşarə:Telefonunuzu müəyyən etmək, vahid IMEI nömrəsini öyrənmək istəyirsinizsə, *#06#
nömrəsinə zəng edin.
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Modelin nömrəsi və seriya nömrəsini (IMEI) tapmaq

Nokia Care və ya xidmət təminatçınızla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, sizə modelin nömrəsi və seriya
nömrəsi (IMEI) kimi məlumatlar lazım ola bilər. Məlumata baxmaq üçün  Parametrlər > Sistem
haqqında vurun.

Məlumatı həmçinin SİM saxlayıcısının altında yerləşən telefon etiketinin üzərində tapa bilərsiniz.

SİM saxlayıcısını açmaq üçün SİM qapısı açarını saxlayıcı boşalana kimi dəliyə doğru basın və saxlayıcını
çıxardın.
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Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər
Siz cihazınızı yalnız LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100; və GSM 850, 900, 1800, 1900 MHs şəbəkələri.
Ölkənizdən və xidmət təminatçınızdan asılı olaraq LTE şəbəkələrin dəstəyi cihazınızda ləğv edilmiş ola bilərda istifadə edə
bilərsiniz. Xidmət təminatçısına abunə olmalısınız.

Bəzi funksiyalardan istifadə və məzmun yükləmək şəbəkə bağlantısı tələb edir və məlumat xərcləri ilə nəticələnə bilər. Siz
həmçinin bəzi xüsusiyyətlərə abunə olmalısınız.

Mühüm: 4G/LTE şəbəkə xidməti təminatçınız və ya səyahət zamanı istifadə etdiyiniz xidmət təminatçısı tərəfindən
dəstəklənməyə bilər. Bu hallarda zəng etmək və ya zəng qəbul etmək, mesaj göndərmək və ya almaq və ya mobil məlumat
bağlantısından istifadə mümkün olmaya bilər. 4G/LTE xidməti mümkün olmadıqda telefonunuzun problemsiz işləməsini
təmin etmək üçün ən yüksək bağlantı sürətini 4G-dən 3G-yə dəyişdirmək tövsiyə olunur. Bunun üçün başlama ekranında
sola sürüşdürün və  Parametrlər > Mobil vurun. Ən yüksək bağlantı sürəti seçimini 3G kimi dəyişin.

Əlavə məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Təcili yardım zənginin edilməsi
1. Telefonun işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
2. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın.

Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:

• Cihazınız dəstəkləyirsə, SIM kartı cihaza daxil edin.
• Telefonunuzda zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng

məhdudiyyətlərini ləğv edin.
• Uçuş rejimi yanılı olmadığını yoxlayın.
• Telefon ekranı və düymələri kilidlənibsə, onların kilidini açın.

3. Basın .
4.  seçin.
5.  seçin.
6. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
7. Zəng et seçin.
8. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

Telefonu ilk dəfə yandırdığınızda, sizdən Microsoft hesabınızı yaratmanız və telefonu qurmanız xahiş ediləcək. Hesab və telefon
quraşdırılması zamanı təcili yardım zəngi etmək üçün basın: Fövqəladə zəng.

Mühüm: Telefonunuz internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin.
Telefon həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışa bilər. Hər şəraitdə
bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz telefona etibar etməyin.

Cihazınızı qoruyun
Cihazınızla, batareya, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər cihazınızın işlək qalmasına yardım
edəcək.

• Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb
olan minerallar ola bilər. Cihaz islanıbsa, onun qurumasını gözləmək lazımdır.

• Cihazı tozlu və ya çirkli yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın.
• Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihaza və ya batareyaya zərər vura bilər.
• Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yarana bilər və

bu onu zədələyə bilər.
• Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
• İcazəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola

bilər.
• Cihazı yerə salmayın, taqqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud davranış onun sınmasına səbəb ola bilər.
• Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
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• Cihazı rəngləməyin. Rəng müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
• Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
• Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya

kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Uzunmüddətli istifadə zamanı cihaz isinə bilər. Əksər hallarda bu normaldır. Həddən artıq qızmanın qarşısını almaq üçün cihaz
avtomatik olaraq ləngiyə, proqramları bağlaya, enerji doldurulmasını dayandıra və lazım olarsa, öz-özünə sönə bilər. Cihaz düzgün
işləmədikdə onu təmir üçün yaxınlıqda yerləşən rəsmi xidmət mərkəzinə aparın.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın.
Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Cihazın
bütün hissələri material və enerji kimi bərpa edilə bilər. Nokia məhsulunuzu necə dövr etdirəcəyiniz barədə məlumatı
www.nokia.com/recycle ünvanından əldə edin.

X işarəli çarxlı qutu işarəsi

Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün elektrik və
elektronik məhsullar və batareyalar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu məhsulları çeşidləndirilməmiş
bələdiyyə tullantılarına atmayın: onlar təkrar emal üçün götürün. Ən yaxın təkrar emal məntəqəsi üçün yerli tullantıların idarə
edilməsi üzrə qurumla əlaqə saxlayın və ya www.nokia.com/support ünvanına daxil olun. Cihazınızın ətraf mühitə təsiri ilə bağlı
daha ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/ecoprofile ünvanına baxın.

Rəqəmli hüquqların idarəsi haqqında
Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin
şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəllif hüquqlarının qorunması şəkilləri, musiqi və digər məzmunu köçürməyə,
dəyişdirməyə və ya göndərməyə mane ola bilər.

Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHİ) tərəfindən qorunan tərkib müvafiq lisenziya ilə müşahidə olunur ki, bu da tərkibdən istifadə
etmək üçün Sizin hüquqlarınızı müəyyənləşdirir.

Bu cihazla PlayReady ilə qorunan tərkibə daxil ola bilərsiniz. Əgər hansısa RHİ proqramı tərkibi qoruya bilmirsə, onda tərkibin
sahibləri bu kimi RHİ proqramının yeni RHİ tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmasının ləğv olunmasını tələb edə bilərlər. Bu kimi
RHİ proqramının ləğv edilməsi artıq sizin cihazınızda RHİ tərəfindən qorunan tərkibin yeniləşməsinin qarşısını ala bilər. Belə RHİ
proqramının ləğvi RHİ başqa növləri tərəfindən qorunan digər tərkiblərin istifadəsinə, və ya RHİ tərəfindən qorunmayan tərkiblərə
təsir etməyəcək.

Cihazınızda PlayReady və ya WMDRM ilə qorunan məzmun varsa, cihaz yaddaşının formatlanması zamanı lisenziyalar və məzmun
silinəcək. Siz həmçinin cihazınızdakı fayllar pozulduğu təqdirdə lisenziyalar və tərkibdən də məhrum ola bilərsiniz. Lisenziyalar
və ya tərkibin itirilməsi Sizin cihazınızda həmin tərkibdən təkrar istifadə etmək imkanınızı məhdudlaşdıra bilər. Əlavə məlumat
üçün xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.

Batareya və adapter məlumatı
Cihazınız daxili, stasionar, təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmișdir. Arxa qapağı açmağa və ya batareyanı çıxartmağa cəhd
etməyin; cihazı zədələyə bilərsiniz. Batareyanın dəyișdirilməsi üçün onu yaxınlıqda yerləșən səlahiyyətli xidmət mərkəzinə aparın.

Cihazınızı AC-50 adapteri ilə doldurun. Adapterin ștepsel növləri dəyișə bilər.

IEC/EN 62684 ilə müvafiq olan və cihazınızın mikro-USB məlumat portuna qoșula bilən üçüncü tərəflərə məxsus adapterlər də
bu cihazla uyğun gələ bilər.

Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya və ya adapter modelləri düzəldə bilər.

Batareya dəfələrlə doldurula və boșaldıla bilər, lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danıșmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı
normal vaxtdan qısadırsa, batareyanı dəyișin.
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Batareya və adapter təhlükəsizliyi
Adapteri və ya aksessuarı ayırmaq üçün şnurdan deyil, ştepseldən tutub çəkin.

Adapter istifadə edilmədikdə onu ayırın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya vaxt keçdikcə enerjisini itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturlar batareyanın gücünü və
istismar müddətini azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Digər yerli qaydalar. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal
etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, vurmayın, əyməyin, deşməyin və ya başqa formada zədələməyin. Batareya sızması olarsa,
mayenin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyələri dərhal su ilə yuyun və ya
tibbi yardım üçün müraciət edin. Batareyaya müdaxilə etməyin, kənar əşyaları daxil etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın.
Batareyalar zədələnərsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnış istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun
olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə
bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etməzdən əvvəl onu xidmət mərkəzinə aparın. Heç vaxt
zədələnmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapderi yalnız qapalı məkanda istifadə edin.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı

Kiçik uşaqlar
Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə
saxlayın.

Tibbi cihazlar
Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının
funksionalığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün
həkimlə və ya tibb cihazın istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar
Potensial müdaxilənin qarşısını almaq üçün tibbi implant cihazlarının istehsalçıları tibbi cihazla simsiz cihaz arasında minimum
15,3 sm (6 düym) məsafə saxlanmasını məsləhət görür. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

• Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15,3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
• Cihaz döş cibində daşımamalıdır.
• Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
• Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
• İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitmə
Xəbərdarlıq: Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz
üçün risk yaradan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

Nikel
Bu cihazın səthi nikelsizdir.

Cihazınızı zərərli tərkibdən qoruyun.
Cihazınız viruslara və digər zərərli tərkblərə məruz qala bilər. Aşağıdakı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin:
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• Mesajları açarkən ehtiyatlı olun. Onlar zərərli proqramlar ehtiva edə bilər və ya cihazınız və ya kompüteriniz üçün zərərli ola
bilər.

• Bağlantı sorğularını qəbul edərkən, interneti gözdən keçirərkən və ya tərkib yükləyərkən ehtiyatlı olun. Etibar etmədiyiniz
mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin.

• Yalnız etibar etdiyiniz və müvafiq təhlükəsizlik və təminat təklif edən mənbələrin xidmətlərini istifadə edin və proqramlarını
quraşdırın.

• Cihazınıza və qoşulan hər hansı digər kompüterə antivirus və digər təhlükəsizlik proqramını yükləyin. Eyni zamanda yalnız
bir antivirus proqramı istifadə edin. Daha çoxundan istifadə cihazın və ya kompüterin fəaliyyətinə və əməliyyatına təsir edə
bilər.

• Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytlarına əvvəlcədən qurulan əlfəcinlərə və bəndlərə daxil olsanız, ehtiyat tədbirlərini
həyata keçirin. Nokia belə saytlar üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

Nəqliyyat vasitələri
Radio siqnallar avtomobillərdə yanlış quraşdırılmış və ya yaxşı mühafizə edilməmiş elektron sistemlərə təsir edə bilər. Ətraflı
məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobildə quraşdırmalıdır. Yalnış quraşdırılma ola və sizin zəmanətinizi etibarsız edə bilər.
Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya
aksessuarları ilə eyni bölmədə tezalışan və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Cihazınızı və ya aksessuarları hava
yasrığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Potensial partlayıcı mühitlər
Potensial partlayış mühitlərində, məsələn, yanacaqdoldurma məntələqinin yaxınlığında cihazınızı söndürün. Qığılcımlar xəsarət
və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Yanacaq məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış
əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış mühiti olan ərazilər aşkar şəkildə qeyd edilir.
Buraya mühərrikin söndürülməsi məsləhət görülən ərazilər, qayıqlarda göyərtədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü
və ya saxlandığı binalar və havada kimyəvi maddələr və hissəciklərin olduğu yerlər daxildir. Maye qazla işləyən avtomobil
istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilib edilməyəcəyini soruşun.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)
Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma üzrə beynəlxalq təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbuledicisi və ötürücüsüdür. Cihaz ICNIRP müstəqil elmi təşkilatına aid beynəlxalq təlimatların tövsiyə
etdiyi radio dalğalarına məruz qalmağa dair limitləri (radio tezliklər üzrə elektromaqnit sahələri) keçmir. Bu təlimatlar yaş həddi
və sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınmadan hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından
ibarətdir.

Məruzqalma təlimatları Xüsusi Absorbsiya Qiymətinə (SAR) əsaslanır və bu, cihazdan istifadə zamanı baş və ya bədənin məruz
qaldığı radio tezlik (RF) enerjisinin miqdarıdır. Mobil cihazlar üçün ICNIRP SAR həddi 10 qram toxuma üzərində 2,0 Vt/kiloqramdır.

SAR testləri cihaz standart əməliyyat vəziyyətində olarkən, bütün tezlik diapazonlarında təsdiq edilmiş ən yüksək güc səviyyəsində
məlumatı ötürərkən keçirilir. Bu cihaz üçün qeydə alınmış maksimum SAR qiyməti belədir:

Maksimum SAR qiyməti Maksimum SAR qiyməti qeydə alınarkən
istifadə edilmiş tezlik zolaqları

Başa yaxın tutarkən 0.81 Vt/kq 10 qr-dan çox WCDMA 1900 və WLAN 2450

Bədəndən 1,5 santimetr (5/8 düym)
məsafədə istifadə edilərkən

0.60 Vt/kq 10 qr-dan çox GPRS 900 və WLAN 2450

Cihaz modeli başa yaxın istifadə edildikdə və ya bədəndən ən azı 1,5 santimetr (5/8 düym) qədər məsafədə saxlandıqda RF təsir
təlimatlarına cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün kəmər qısqacı və ya başqa formada cihaz saxlayıcısından istifadə edirsinizsə,
onların tərkibində metal olmamalı və bədəninizdən ən azı yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumatların və ya mesajların göndərilməsi üçün keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb olunur. Belə bağlantı yaranana qədər
göndərilmə ləngiyə bilər. Göndərmə tamamlanana qədər məsafəyə dair təlimatlara riayət edin.
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Ümumi istifadə zamanı SAR qiymətləri əsasən yuxarıda göstərilən qiymətlərdən aşağı olur. Çünki sistemin səmərəliliyi və
şəbəkədə müdaxiləni azaltmaq məqsədilə zəng üçün tam enerji tələb olunmadıqda mobil cihazınızın əməliyyat enerjisi avtomatik
olaraq azaldılır. Enerji çıxışı nə qədər az olarsa, SAR qiyməti də o qədər az olar.

Cihaz modelləri müxtəlif versiyalarda ola və birdən çox qiymətə malik ola bilərlər. Hətta vaxt keçdikcə komponent və dizayn
dəyişiklikləri baş verə və bəzi dəyişikliklər SAR qiymətlərinə təsir edə bilər. Bu və digər Nokia cihazı modelləri üçün mövcud ən
son məlumatları www.nokia.com ünvanından əldə etmək olar.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bildirmişdir ki, cari elmi məlumatlar mobil cihazlardan istifadə zamanı hər hansı xüsusi ehtiyat
tədbirlərinə ehtiyac olduğunu göstərmir. Təsirə məruzqalmanı azaltmaq istəyirsinizsə, cihazdan istifadəni azaltmaq və ya cihazı
başdan və ya bədəndən uzaq tutmaq üçün dinamik qurğusundan istifadə etmək tövsiyə olunur. Əlavə məlumat, izahatlar və RF
təsirinə dair müzakirələr üçün www.who.int/peh-emf/en ünvanında ÜST-nin veb-saytına daxil olun.

Nokia dəstək mesajları
Telefon və xidmətlərdən maksimal şəkildə faydalanmaq üçün Nokia-dan mesajlar ala bilərsiniz. Mesajlara məsləhətlər, ipucları
və dəstək daxil ola bilər. Yuxarıda təsvir olunan xidməti təmin etmək üçün mobil nömrəniz, telefonunuzun seriya nömrəsi və mobil
abunəliyin bəzi identifikatorları telefondan ilk dəfə istifadə etdikdə Nokia-ya göndərilə bilər. Bu məlumatlardan aşağıdakı
ünvandakı məxfilik siyasətində göstərilən qaydada istifadə oluna bilər www.nokia.com.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər
UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

Bununla, NOKIA CORPORATION bildirir ki, bu RM-892 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və digər müvafiq
göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
ünvanından əldə etmək olar.

Məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia
dileri və ya xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya,
hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı
və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolayı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və
xüsusi məqsədlər üçün yararlığına dair dolayı zəmanət verilmir. Nokia istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi
dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Nokia, ya da ona lisenziya verən hər-hansı məlumatın və ya gəlirin
itməsi və ya hər-hansı xüsusi, təsadüfi, əhəmiyyətli, və ya dolayı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin
və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi və ya paylaşdırılması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia
bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna
malikdir.

Nokia cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramların işləməsi, məzmunu və ya son istehlakçı dəstəyi ilə bağlı heç
bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etməklə, siz proqramın olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul
edirsiniz. Nokia cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramların işləməsi, məzmunu və ya son istehlakçı dəstəyi
ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır.

Xəritələr, oyunlar, musiqi və videolar yüklənməsi və videolar və şəkillər göndərilməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb
ola bilər. Xidmət təminatçınız məlumatın ötürülməsi ilə bağlı tarif tətbiq edə bilər. Bəzi məhsulların, xidmətlərin və funksiyaların
işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı yerli NOKİA
dilerinizə müraciət edəsiniz.

FCC BİLDİRİŞİ

Bu cihaz FƏN qaydalarının 15 bəndinə uyğundur. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtə cavab verir: (1) Bu cihaz ziyanlı əngələ səbəb olmur
və (2) bu cihaz arzuolunmaz əməliyyat yarada biləcək əngəl də daxil olmaqla, hər-hansı bir alınmış əngəli qəbul etməlidir. Nokia
tərəfindən icazə verilməmiş hər-hansı bir dəyişiklik, və ya modifikasiya istifadəçini bu cihazı işlətmək hüququndan məhrum edə
bilər.

Qeyd: Bu avadanlıq sınaqdan keçirilib və FCC Qaydalarının 15-ci bəndinə müvafiq olaraq Class B rəqəmsal cihazın tələblərinə
uyğundur. Bu tələblər yerli quraşdırılma zamanı ziyanlı əngəllərin qarşı əsaslı qoruma təmin etmək üçün planlaşdırılıb. Təlimatlara
uyğun quraşdırılmasa və istifadə olunmasa, bu avadanlıq radio tezlik enerjisi yaradır, istifadə edir və yaya bilər və radio əlaqələrə
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ziyanlı əngəl yarada bilər. Lakin, əngəlin müəyyən bir quraşdırılma zamanı yaranmayacağına təminat verilmir. Əgər bu avadanlıq
onu söndürüb və yandırmaqla təyin edilə bilən radio və ya televiziya qəbulu üçün ziyanlı əngəl yaradarsa, istifadəçi aşağıdakı
tədbirlərdən biri və ya bir neçəsi ilə əngəli aradan qaldırmağa cəhd edə bilər:

• Qəbuledici antennanın səmtini və ya yerini dəyişin.
• Avadanlıq və qəbuledici arasındakı məsafəni artırın.
• Avadanlığı qəbuledicinin qoşulduğu rozetkadan fərqli rozetkaya qoşun.
• Kömək üçün diler və ya təcrübəli radio/TV texnikinə müraciət edin.

TM & © 2013 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur. Üçüncü tərəf məhsullar/adlar müvafiq sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Bu məhsul MPEG-4 Vizual Patent Portfel Lisenziyası əsasında (i) MPEG-4 Vizual Standarta əsasən şifrələnmiş məlumatın şəxsi və
ya qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istehlakçının şəxsi və ya qeyri-ticari xarakterli istifadəsi və (ii) lisenziyalı video
provayderi tərəfindən təqdim edilmiş MPEG-4 videodan istifadə üçün lisenziya verilib. Başqa heç bir istifadə üçün lisenziya verilmir
və ya tətbiq edilmir. Təbliğat, daxili və kommersiya məqsədli istifadə ilə bağlı ətraflı məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər.
Baxın: www.mpegla.com.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.
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