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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 Microsoft Mobile tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və digər 
aksessuarlardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN

Cihazınız suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

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.
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İlk addımlar

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

Düymələr və hissələr
Təzə telefonunuzun düymələrini və hissələrini tədqiq edin.

1 Audio birləșdiricisi (3,5 mm AHJ)
2 Qulaqlıq
3 Səs düymələri
4 Kilid/işəsalma düyməsi
5 Mikrofon
6 Mikro-USB birləșdiricisi
7 Geri düyməsi
8 Toxunma ekranı
9 Kamera linzaları. Kameranı istifadə 
etməzdən əvvəl linzalardan qoruyucu lentı 
götürün.
10 Dinamik
11 Antenna sahəsi

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.

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.

Bu istifadəçi təlimatında adı çəkilən bəzi aksesuarlar, məsələn, adapter, qulaqlıq və ya şəbəkə kabeli 
ayrıca satıla bilər.

SIM kartı, batareyanı və yaddaş kartını daxil etmək
Batareya və SIM kartı, yaddaș kartını daxil etməyi öyrənin.

Mühüm: Cihazınız yalnız mini-UICC SIM kartından (həmçinin micro-SIM kart kimi də tanınır) 
istifadə edir. Uyğun olmayan SIM kartlardan və ya SIM kart adapterlərindən istifadə karta və ya 
cihaza zərər vura bilər və kartda saxlanmış məlumatları korlaya bilər.

Yalnız təsdiqlənmiş və bu cihaz üçün uyğun olan yaddaş kartlarından istifadə edin. Uyğun olmayan 
yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan 
məlumat pozula bilər.
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1. Telefonu üst künclərindən bir əlinizlə tutun, digər əlinizin baş barmağı ilə arxa qapağın mərkəzini 
basın və onu ehtiyatla çıxardın.

2. Əgər batareya telefonun daxilindədirsə, onu qaldırıb çıxardın.
3. SIM kartı kontakt sahəsi üzüaşağı olmaqla SIM1 yerinə basın.

SIM-i çıxartmaq üçün kartı üzərinizə çəkin.

4. İkinci SIM kartı kontakt sahəsi üzüaşağı olmaqla SIM2 yerinə basın.

Cihaz istifadədə olmadıqda hər iki SIM kart eyni vaxtda mümkün olur, lakin SIM kartın biri aktiv olduqda, 
məsələn, zəng etmək üçün, digər kartdan istifadə mümkün olmaya bilər.

5. Yaddaş kartını kontakt sahəsi üzüaşağı olaraq yaddaş kartı yerinə basın.

Yaddaş kartını çıxartmaq üçün onu çəkin.

Mühüm: Proqram yaddaş kartından istifadə edərkən onu çıxarmayın. Bunun edilməsi yaddaş 
kartını və cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

6. Batareya kontaktlarını tapın və batareyanı içəri qoyun.
7. Arxa qapağı yerinə taxın.
8. Yandırmaq üçün işəsalma düyməsini basıb saxlayın.

© 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. 5



Qeyd: Qapaqları çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və adapteri və hər hansı digər cihazı elektrik 
enerjisindən ayırın. Qapaqları dəyişərkən elektron komponentlərə əl vurmayın. Cihazı həmişə 
verilən qapaqla saxlayın və istifadə edin.

İstifadə ediləcək SIM kartı təyin etmək
Standart olaraq telefonunuz bağlantı üçün hansı SIM-dən istifadə olunacağını sizdən xəbər alır. Siz 
həm də zənglər, mesajlaşma və mobil məlumat bağlantıları üçün susmaya görə SIM qura bilərsiniz.

Zənglər və mesajlaşma üçün istifadə olunacaq SIM-i seçin

1.  > Dual SIM vurun.
2. Always ask parametrini OFF parametrinə keçirin.
3. Zənglər və mesajlaşma üçün istifadə olunacaq SIM-i seçin.

Mobil məlumat bağlantıları üçün istifadə olunacaq SIM-i seçin
 > Mobile data and networks seçiminə toxunun və mobil məlumat bağlantıları üçün istifadə 

olunacaq SIM-i seçin.

SIM-lərin mövcudluğu

• Siz həm SIM1, həm də SIM2 yuvalarında 2G və ya 3G SIM-lərindən istifadə edə bilərsiniz, lakin SIM2 
yuvası yalnız 2G şəbəkəsini dəstəkləyir.

• SIM-lərdən birini çıxın zənglər, mesajlar yaxud məlumat qoşulmaları üçün istifadəyə təyin etdiyiniz 
halda digər SIM zəngləri və ya mesajları hələ ki qəbul edə biləcək.

• Bir SIM aktiv bağlantıya malik olarsa, digər SIM-dən istifadə mümkün olmur.

Batareyanı doldur
Batareyanız zavodda qismən doldurulmușdur, lakin telefonunuzdan istifadə etmədən əvvəl onu 
yenidən dordurmağınız lazım gələ bilər.

1. Adapteri divar elektrik rozetkasına qoșun.
2. Adapteri telefona qoșun. Hazır olanda adapteri telefondan ayırın, sonra isə divar rozetkasından 
ayırın.

Batareya tam boşaldıqda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya hər hansı zəng 
edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna 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.
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Kontaktları köhnə telefonunuzdan köçürün
Kontaktlarınızı yeni telefonunuza asanlıqla köçürün.

Kontaktları köhnə telefonunuzdan köçürmək üçün onları köhnə telefondan SIM karta nüsxələmiş və 
SIM kartı yeni telefonunuza daxil etməlisiniz.

1. Vurun: .
2. Ekranın așağı hissəsindən yuxarı çəkin və Import/export > Import from SIM vurun.

İşarə:Kontaktları telefonun yaddaşından yaxud yaddaş kartından nüsxələmək üçün Import/
export > Import from storage vurun.

3. Kontaktları daxilinə idxal edəcəyiniz hesabı seçin.
4. İdxal etmək istədiyiniz kontaktlara vurun yaxud bütün kontaktları idxal etmək üçün ekranın aşağı 
hissəsindən yuxarı çəkin və All vurun.
5. OK vurun.

© 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. 7



Əsaslar

Yeni telefonunuzdan maksimum şəkildə istifadə etməyi öyrənin.

Ekran göstəriciləri
Ekran göstəriciləri sizə cari vaxtı, batareya və siqnal gücü və sairə haqqında məlumat verir.

  Zəngli saat qurulub.

  Səssiz profil aktivdir.

  Batareya gücünün səviyyəsi

  Batareya doldurulur.

  Wi-Fi aktivdir.

  Siqnal gücü

  Uçuş rejimi aktivdir.

  Bluetooth qoşulub.

Şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq hazırda qoşulduğunuz mobil şəbəkə tək hərf, hərflər 
qarışığı yaxud hərflər və rəqəmlər qarışığı kimi əks etdirilə bilər.

Nişanlar region və ya şəbəkə xidm. təminatçınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Fəaliyyətinizi yoxlayın
Telefonunuz baș verənlərdən xəbərdar olmanızı asanlașdırır.

Proqramlar menyusunda fəaliyyətlərinizə baxmaq üçün sola və ya sağa çəkin. Fəaliyyətlərdə 
așağıdakıları görə bilərsiniz:
• Ən son açdığınız tarixlə qruplașdırılan proqramlar
• Gözlənilən təqvim hadisələri. Növbəti planlașdırdığınıza baxmaq üçün fəaliyyət siyahısının 

yuxarısından așağı çəkin.
• Status yeniləmələri və șərhlər kimi sosial șəbəkə fəaliyyətləriniz
• Ən son mesajlarınız, buraxılan zənglər, yükləmələr, son musiqi, siqnallar və s

Görmək istədiyiniz fəaliyyətləri seçmək
T  >  > Manage notifications vurun.

Fəaliyyəti silmək
Elementi vurub saxlayın və  vurun.

Parametrləri tez dəyişdirin
Telefonunuzu cəld səssiz rejimə keçirmək istəyirsiniz? Telefonun menyularına daxil olmağın əvəzinə 
görünüşlərin əksəriyyətində siz cəld şəkildə bəzi parametrləri dəyişdirə və ekranın yuxarı hissəsindən 
açılan menyuda bildirişləri yoxlaya bilərsiniz.
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1. Ekranın üst hissəsindən aşağı çəkin.

Bu menyuda aşağıdakıları etmək olar:

• Telefonunuzu səssiz rejimə keçirin
• Wi-Fi şəbəkələrini yoxlayın və onlara qoşulun
• Mobil məlumat bağlantısını və Wi-Fi-yı aktiv yaxud qeyri-aktiv etmək
• Bluetooth işə salın və ya söndürün
• Qoşulma üçün istifadə ediləcək SIM kartı seçin (SIM parametrlərindən asılı olaraq)

2. Menyunu bağlamaq üçün geri düyməsinə basın.

Görünüşlər arasında keçirin
Telefonunuz 2 başlanğıc ekrana malikdir: biri fəaliyyətlərinizi, digəri isə proqramlarınızı göstərir.

Başlanğıc ekranlar arasında keçmək üçün sola və ya sağa çəkin.

Tələbatlarınıza uyğun olaraq görünüşünüzü seçin:

• Son zamanlar nə etdiyinizi asanlıqla görün və təqviminizdə növbəti hadisələri yoxlayın.
• Proqramlar menyusunda siz proqramları və qısayolları aça və onları istədiyiniz kimi yenidən 

tənzimləyə bilərsiniz.

İşarə:İstifadə etdiyiniz proqramdan yaxud görünüşdən asılı olmayaraq, əgər proqramlar 
menyusuna qayıtmaq istəyirsinizsə, sadəcə geri düyməsini basıb saxlayın.

Toxunuş ekranı ilə əməliyyatlar
Toxunmaq və ya çəkmək jestləri ilə telefonunuzu kəşf edin.

1. Proqramı və ya başqa bir elementi açmaq üçün proqrama və ya elementə vurun.

2. Parametri yandırmaq və ya söndürmək üçün dəyişdiriciyə vurun.
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3. Daha çox seçimə baxmaq üçün elementin üzərində vurub saxlayın.

4. Məsələn, başlanğıc ekranına çəkmək üçün barmağınızı möhkəm sola və ya sağa sürüşdürün.

5. Daha çox xüsusiyyəti görmək üçün ekranın aşağısında 3 sətir görə bilsəniz, aşağıdan yuxarı çəkin.

6. Parametrləri dəyişmək üçün ekranın yuxarısından aşağı çəkin. Menyunu bağlamaq üçün yuxarı çəkin 
və ya menyudan kənarda boş sahəyə vurun.

7. Uzun siyahı, yaxud menyuda sürüşdürmək üçün barmağınızı tez yuxarı və ya aşağı sürüşüdürün və 
barmağınızı qaldırın.
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8. Şəkli böyütmək yaxud kiçiltmək üçün 2 barmağınızı şəklin üzərinə qoyub onları bir-birindən aralayın.

Mühüm: Ekranın cızılmasının qarşısını alın.

Batareyanın müddətini uzatmaq
Telefonunuzdan maksimal faydalanın, eyni zamanda sizə lazım olan batareya müddətini əldə edin. 
Telefonunuzda enerjiyə qənaət etmək üçün bir sıra addımlar ata bilərsiniz.

Enerjiyə qənaət etmək üçün:

Ağılla doldur Həmișə batareyanı tam doldurun.

Ancaq sizə lazım olan səsləri seçin Lazımsız səsləri söndürün, məsələn, düymə basımı səsləri.

Simli qulaqlıqlardan istifadə edin Mikrofondan seçim əsasında istifadə et.

Fon ișıqlandırmasını azaldın  > Display > Brightness vurun və sürüngəci sürükləyin.

Fon ișığının qısa müddətdən sonra 
sönməsini qurun

 > Display > Sleep vurun və istədiyiniz müddəti seçin.

Șəbəkə bağlantılarına seçici yanașın • Bluetooth-u yalnız lazım olduqda yandırın.
• Musiqiyə qulaq asır və ya telefondan bașqa formada 

istifadə edirsinizsə, lakin zəng qəbul etmək və ya zəng 
etmək istəmirsinizsə, uçuș rejimini yandırın.  > 
Mobile data and networks vurun və Flight mode aktiv 
edin.

Arxa fonda mobil məlumatların 
məhdudlaşdırılması

 > Data counter vurun, ekranın așağısından yuxarı çəkin 
və Restrict background data vurun.
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Klaviatura vasitəsilə mətn yazmaq
Hərflərə vurmağın əvəzinə onların üzərində çəkərək klaviatura ilə mesajları vaxt itirmədən yazmaq 
olar.

1. Sözü yazmaq üçün sözün ilk hərfindən növbəti hərflərə tərəf xətt çəkin. Son hərfdən sonra 
barmağınızı qaldırın.
2. Davam etmək üçün boşluq düyməsinə basmadan çəkməyə davam edin. Telefon boşluqları özü daxil 
edir.

İșarə registrları arasında keçid
Shift düyməsinə vurun. Baş hərflərin kilidini aktiv etmək üçün düyməyə basıb saxlayın. Adi rejimə 
qayıtmaq üçün Shift düyməsinə yenidən vurun.

Hərifə vurğu əlavə etmək
İşarəyə vurub saxlayın və barmağınızı istədiyiniz vurğulu işarəyə tərəf çəkin. Bu bütün dillərdə mövcud 
olmaya bilər.

Rəqəm və hərf rejimi arasında dəyișiklik
Rəqəmlər və simvollar düyməsinə və ya hərf düyməsinə vurun.

Xüsusi simvolu yığın
Rəqəmlər və simvollar düyməsinə vurun və xüsusi işarənin üzərinə vurun. Daha çox işarəyə baxmaq 
üçün işarəni vurub saxlayın.

İșarəni silmək
Geriyə düyməsini vurun.

Mətni köçürmək, kəsmək və ya yapışdırmaq
Sözü vurub saxlayın və  köçürmək yaxud  kəsmək üçün vurun. Mətni yapışdırmaq üçün  yaxud 
Paste vurun.

Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadə
Yazınızı sürətləndirmək üçün, telefonunuz nə yazmağa bașladığınızı tapa bilər. Proqnozlașdırılmıș 
mətn qurașdırılmıș lüğətə əsaslanır. Bu funksiya bəzi dillər tərəfindən dəstəklənmir.

Sözü yazmağa bașlayın və istədiyiniz söz təklif zolağında görünəndə sözün üzərinə vurun.
İşarə:Daha çox təklif görmək üçün təklif zolağında sola çəkin.

Sözü düzəltmək
Əgər sözü səhv yazdığınızı görsəniz, onu vurun və sözü düzəltmək üçün təklifləri görəcəksiniz.

Lüğətə yeni sözü əlavə etmək
İstədiyiniz söz lüğətdə yoxdursa, sözü yazın, ona vurun və təklif zolağında  üzərinə vurun.

Klaviaturada düymələr
Klaviaturanın düzümü yazı dili, daxiletmə rejimi və istifadə etdiyiniz simvoldan asılı olaraq dəyișə bilər.

Mətn xanasını vurun.
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1 Simvol düymələri
2 Shift düyməsi
3 Parametrlər düyməsi
4 Rəqəmlər və simvollar düyməsi
5 Boșluq düyməsi
6 Enter (Daxil et) düyməsi
7 Backspace (Geri) düyməsi
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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.

Zəng etmək
Telefonunuzdan zəng etməyi öyrənin.

1.  vurun.
2. Telefon nömrəsini yığın.
Beynəlxalq zənglərdə istifadə edilən + ișarəsini daxil etmək üçün 0 vurub saxlayın.

3.  vurun. Sorușulanda istifadə edəcəyiniz SIM kartı seçin.
4. Zəngi bitirmək üçün  vurun.

İşarə:Dostunuzun səsi çox gur və ya zəifdir? Səs səviyyəsini dəyișmək üçün səs səviyyəsi 
düymələrini basın.

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə 
törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, tibbi cihazların, yanacağın, kimyəvi maddələrin və ya 
partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün.

Zəngə cavab vermək
Aşağı sürüşdürün.

Zənglər arasında dəyișdirin
 vurun.

Zəngdəni imtina etmək
Sizə zəng gələndə ondan imtina etmək üçün yuxarı çəkin.

Buraxılmıș zənglərinizə baxın
Zəngə cavab verməmisinizsə, kilid ekranında bildiriș görsənir. Zəng haqqında məlumatı görmək üçün 
bildirișin üzərində çəkin.
Buraxılmıș və qəbul olunmuș zənglər yalnız șəbəkə tərəfindən dəstəkləndiyi və telefon ișə salınmıș 
və șəbəkə xidmətinin əhatə dairəsində olduğu halda qeydə alınır.

Adı və telefon nömrəsini saxlamaq
Yeni əlaqələri telefonunuza əlavə edin.

1.  vurun.
2. Ekranın așağı hissəsindən yuxarı çəkin və New vurun.
3. Kontaktın saxlanılacaq yerini seçin.
4. Adı və nömrəni yazın və Done vurun.

Kontaktın redaktə edilməsi
Kontakta vurun, ekranın aşağı hissəsindən yuxarı çəkin və Edit vurun. Ətraflı məlumatları əlavə etmək 
üçün yuxarı çəkin, Add another field və əlavə etmək istədiyiniz təfərrüatı, məs., ləqəbi vurun.
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Kontakt üçün zəng səsinin dəyişilməsi
Kontaktın üzərinə vurun və ekranın aşağısından yuxarı çəkin. Set ringtone vurun və istədiyiniz zəng 
səsini seçin.

Mesaj göndərmək
Ailəniz və dostlarınızla mətn və multimedia mesajların vasitəsilə asanlıqla əlavə saxlaya bilərsiniz.

1. Vurun:  > .
2. Qəbuledəni əlavə etmək üçün Enter recipient vurun və adı və ya telefon nömrəsini yazmağa 
başlayın. Siz bir neçə qəbuledən əlavə edə bilərsiniz.
3. Mətn sahəsində mətninizi daxil edin.

İşarə:Təbəssüm əlavə etmək üçün  vurun.

4. Şəkil və ya videonu qoşma kimi əlavə etmək üçün  vurun.
5.  vurun. Sorușulanda istifadə edəcəyiniz SIM kartı seçin.
Multimedia mesaja daxil etdiyiniz element şəbəkə üçün çox böyük olarsa, cihaz avtomatik olaraq 
həcmi azalda bilər.

Yalnız müvafiq cihazlar multimedia mesajları qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajlar 
müxtəlif cihazlarda fərqli görünə bilər.

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.

Exchange ActiveSync
Siz kompüteriniz arxasında oturuub və ya telefonunuzla gəzəndə əldə sizin iş poçtunuza, əlaqələrinizə 
və təqviminizə malik olmağı istəyərdiniz? Siz telefonunuz və Microsoft Exchange serveri arasında 
vacib məzmunu sinxronlaşdıra bilərsiniz.

Exchange ActiveSync yalnız şirkətiniz Microsoft Exchange serverinə malik olduğu halda qurula bilər. 
Bundan əlavə, sizin şirkətin IT administratoru sizin hesabınız üçün Microsoft Exchange ActiveSync-i 
aktivləşdirməlidir.

Quraşdırmanı başlamadan əvvəl əmin olun ki, siz aşağıdakılara maliksiniz:

• Korporativ e-poçt ünvanı
• Sizin Exchange server adınız (sizin şirkət IT şöbənizə müraciət edin)
• Sizin şəbəkə domeyn adınız (sizin şirkət IT şöbənizə müraciət edin)
• Sizin ofis şəbəkənizin parolu

Exchange server konfiqurasiyasından asılı olaraq, sizdən quraşdırılma zamanı əlavə informasiya 
yığmaq lazım ola bilər. Əgər düzgün məlumatı bilmirsinizsə sizin şirkət IT şöbənizə müraciət edin.

Quraşdırma zamanı telefonunuzunun serverlə məzmun sinxronlaşdırmasının təzliyini təyin etmək 
olar. Hesab sinxronlaşdırılması quraşdırılanda yalnız məzmun müəyyən edilir. Əlavə məzmunu 
sinxronlaşdırmaq üçün, Exchange ActiveSync hesab parametrlərini dəyişdirin.

Exchange ActiveSync ilə kilid kodundan istifadə məcburi ola bilər.
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Bu cihaz Microsoft Exchange ActiveSync aktivləşdirilmiş serverlər ilə əlaqə yaratmaq imkanına 
malikdir. Bu cihazın sizə təmin edilməsi cihazdan istifadə edilərək daxil olunmuş hər hansı server 
proqramı və ya server cihazına və ya cihazdan kənar Microsoft Exchange ActiveSync-dan istifadəyə 
dair sizə hər hansı Microsoft əqli mülkiyyət hüquqlar vermir və siz hər hansı belə hüquqları 
qazanmırsınız.

E-poçt hesabınızı yaradın
Sizin bir neçə poçt ünvanınız var? Telefonunuzda bir neçə poçt qutunuz ola bilər.

Poçt qutusu əlavə etmək üçün siz internetə qoșulu olmalısınız.

1.  vurun, poçt ünvanınızı və parolunuzu yazın və Next vurun.
2. Hesab parametrlərini istəyinizə uyğun olaraq dəyişin və Next vurun.
3. Hesab üçün ad yazın və Next vurun.

Poçt qutusunu sonra əlavə et
 vurun, ekranın așağısından yuxarı çəkin və Settings vurun. Sonra isə  vurun və yeni hesabı qurun.

Gələnlər qutusunun avtomatik yenilənməsini söndürmək
 vurun, ekranın așağısından yuxarı çəkin və Settings vurun. Sonra hesabın üzərinə və Refresh 

inbox vurun və ehtiyac olarsa parametri dəyişin.
Telefonunuz müəyyən intervallarda daxil olanlar qutunuzu yeniləyərək daxil olan yeni mesajları 
göstərir. Bu, məlumat trafiki qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə 
səbəb ola bilər. Xərclərə qənaət etmək üçün avtomatik yeniləmə xüsusiyyətini söndürə və Wi-Fi 
bağlantısından istifadə etməklə, daxilolanlar qutunuzu əl ilə yeniləyə bilərsiniz.

Poçt qutusunu sil
 vurun, ekranın așağısından yuxarı çəkin və Settings vurun. Sonra hesaba və Remove account vurun.

E-poçt göndərmək
Yolda olduğunuz zaman poçt göndərmək istəyirsiniz? Telefonunuz ilə siz, hətta masanızın ətrafında 
oturmaqdıqda belə poçt oxuya və göndərə bilərsiniz.

Məktubu göndərmək və qəbul etmək üçün siz internetə qoșulu olmalısınız.

1. Vurun:  > .
2. Qəbuledənin poçt ünvanını yazın. Siz bir neçə qəbuledən əlavə edə bilərsiniz.
3. Mesajı və mövzusunu yazın.

İşarə:Təklif olunan sözü əlavə etmək üçün ona vurun. Siyahıya baxmaq üçün təkliflər boyu 
sürüșdürün.

4. Qoşmanı, məsələn, şəkli əlavə etmək üçün ekranın așağısından yuxarı çəkin və Add attachment 
vurun.
5.  vurun.

Poçtu oxu
 və mesaja vurun.

İşarə:Daxilolanlar qutunuza baxan zaman onu təzələmək üçün  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.

Șəkil çəkin
Telefonun kamerası ilə ən yaxșı anları çəkin.

1.  vurun.
2. Miqyası artırmaq yaxud azaltmaq üçün slayderdəki ağ dairəni hərəkət etdirin.
3. Parametrlərə daxil olmaq üçün  vurun.
4. Șəkil çəkmək üçün  vurun.
Şəkillər Gallery daxilində saxlanılır.

İşarə:Bir az əvvəl çəkdiyiniz şəklə baxmaq üçün kiçik işarəyə vurun.

Video çəkiliși
Telefonuzla șəkil çəkməkdən bașqa siz həmçinin telefonunuzla video çəkə bilərsiniz.

1.  vurun.
2. Videokameranı aktiv etmək üçün vurun:  > .
3. Miqyası artırmaq yaxud azaltmaq üçün slayderdəki ağ dairəni hərəkət etdirin.
4. White balance yaxud Video quality kimi parametrlərinə daxil olmaq üçün vurun .
5. Çəkilișə bașlamaq üçün  vurun.
6. Çəkiliși dayandırmaq üçün  vurun.
Videolar Gallery daxilində saxlanılır.

İşarə:Bir az əvvəl yazdığınız videoya baxmaq üçün kiçik işarəyə vurun.

Șəkil, yaxud videonuzu paylașın
Bașqalarına çəkdiklərinizdən xoșlanmaq imkanı verin. Onları dostlarınıza göndərin və ya sosial șəbəkə 
xidmətində paylașın.

1.  vurun.
2. Șəkil və ya videoya vurun və .
3. Paylașmağı seçin və ekranda görünən təlimatlara əməl edin.
Heç də bütün paylașma xidmətləri yüksək keyfiyyətlə yazılan bütün fayl formatları və ya videoları 
dəstəkləmir.

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

Çəkdikdən dərhal sonra şəkillə paylaşmaq
Şəkili yaxud videonu çəkdikdən dərhal sonra onlarla bölüşmək üçün kiçik işarəyə və  vurun.
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İnternet

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

Vebə baxıș
Yolda olarkən son xəbərləri öyrənin və sevimli veb-saytlarınıza baș çəkin.

İşarə:Əgər șəbəkə xidmət təminatçınız sizə məlumatın ötürülməsi üzrə sabit tarif təmin etmirsə, 
məlumat xərclərinizə qənaət etmək üçün İnternetə Wi-Fi șəbəkəsindən istifadə edərək qoșulun.

1.  vurun.
2. Ünvan sətrində veb-ünvanı yazın və Go vurun.

İşarə:İnternetdə axtarmaq üçün ünvan sətirində axtarıș sözünü yazın. Sorușulanda, susmaya 
görə axtarıș mexanizmini seçin.
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Xəritələr və naviqasiya

Ətraf yerləri və onlara necə getməyi öyrənin.

HERE
HERE yaxınlıqda nələrin olduğunu göstərir və sizi istədiyiniz yerə istiqamətləndirir.

Bunu edə bilərsiniz:

• Ünvanları və restoranlar, xəstəxanalar və hava limanları kimi görməli yerləri axtarın
• Avtomobil, piyada və ictimai nəqliyyat üçün istiqamətləri əldə edin
• Səyahətə çıxmazdan əvvəl xəritələri yükləyin məlumat xərclərinə qənaət etmək üçün HERE dan 

oflayn istifadə edin.
• Sevimli yerlərinizin ehtiyat nüsxəsini bütün HERE proqramlarında çıxardın və here.com – yerləri 

Nokia hesabınızda saxlayın

HERE Maps-dan istifadə etmək haqqında ətraflı öyrənmək üçün telefonunuzda  > About > 
Support seçiminə toxunun.

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.

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

Bəzi məzmunları Microsoft Mobile deyil, üçüncü tərəflər yaratmışdır. Tərkib natamam ola bilər və 
mövcudluğu sual altındadır.
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Ofis

Fəliyyətinizi planlaşdırmaq üçün təqvimdən necə istifadə etməyi öyrənin.

Təqvim hadisəsini əlavə edin
Hadisəni yadda saxlamaq lazımdır? Onu təqviminizə əlavə edin.

Təqvim qeydini əlavə etmək üçün telefonunuzda Exchange hesabı lazımdır. Əgər Exchange hesabını 
əlavə etməmisinizsə, bu, sizdən xahiş olunacaq.

1. İş masasında təqvimi açmaq üçün cari tarixə vurun.
2.  vurun.
3. Təfərrüatları əlavə edin.

Zəngli saatı qurmaq
Siz telefonunuzdan zəngli saat kimi istifadə edə bilərsiniz.

1. Vurun:  > .
2. Zəngli saatın vaxtını qurun.
3. Zəngli saatını müəyyən günlər eyni vaxtda sönməsini qurmaq üçün Repeat vurun, günləri seçin və 
OK vurun.
4.  vurun.

İşarə:Siz çoxlu zəngli saatlar təyin edə bilərsiniz. Zəngli saatı təyin etdikdən sonra yenisini təyin 
etmək üçün  vurun.
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Əyləncə

Boş vaxtınız var və əylənmək istəyirsiniz? Telefonunuzda radioya qulaq asmağı öyrənin.

Müxtəlif axınlar
Müxtəlif janrlara aid ifaçıları və mahnıları axtarmağın ən asan yolu Nokia MixRadio ilə musiqi axınıdır.

 vurun.

Musiqiyə fasilə vermək və ya onu davam etdirmək
 və ya  vurun.

Sonraki mahnıya keçmək
 vurun.

Ötürülən mahnıların sayında məhdudiyyət ola bilər.
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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.

Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulun
Məlumat xərclərinə qənaət etməyə kömək etmək üçün evdə və ya kitabxanada, yaxud internet-kafedə 
olub-olmamağınızdan asılı olmayaraq, internetə qoşulmaq üçün Wi-Fi şəbəkəsindən istifadə edə 
bilərsiniz.

1. Ekranın yuxarısından aşağı çəkin və  vurun.
2. Wi-Fi networks və istədiyiniz şəbəkəyə vurun.
3. Bağlantı qorunursa, parolu daxil edin.

Əvvəl istifadə olunan Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulun
Ekranın yuxarısından aşağı çəkin və  vurun.

Təzə șəbəkənin əlavə edilməsi
Ekranın yuxarısından aşağı çəkin, Wi-Fi-ın aktiv olub-olmadığını yoxlayın, Wi-Fi networks >  seçiminə 
toxunun və lazımi məlumatı daxil edin.

Wi-Fi bağlantısını bağlayın
Ekranın yuxarısından aşağı çəkin və  vurun.

Məzmunu telefonunuz və kompüter arasında köçürün
Yaratdığınız şəkil, video, musiqi və digər məzmunu telefon və kompyuteriniz arasında köçürün.

1. Telefonunuzu uyğun kompüterə uyğun USB kabeli vasitəsilə qoşun.
2. Kompüterinizdə fayl menecerini, məsələn, Windows Explorer açın və telefonunuzu seçin. Siz yaddaş 
kartında saxlanılan məzmuna baxa bilərsiniz.
3. Məzmunu telefonunuzdan çəkərək kompüterinizə əlavə edin.

Bluetooth-dan istifadə edərək şəkilləri göndərin
Çəkdiyiniz şəkilləri dostunuza göndərmək istəyirsiniz? Şəkilləri uyğun cihazlara yaxud kompyuterinizə 
Bluetooth vasitəsilə simsiz göndərə bilərsiniz.
1. Bluetooth-un hər iki cihazda aktiv olduğunu və onların bir-birini gördüklərini yoxlayın.
2. Şəkli və  > Bluetooth vurun.
3. Qoşulma üçün cihazı seçin. Tələb olunanda keçid kodunu yığın.

Telefonunuzun proqram təminatını yeniləmək
Zamanın ritmi ilə ayaqlașın - telefonunuz üçün yeni və təkmil xüsusiyyətləriı əldə etmək üçün telefon 
proqramınızı və proqramları yeniləyin.

1. Telefonunuz yeniləmə haqqında sizə xəbər verən zaman ekranın yuxarısından așağı çəkin və 
yeniləmə bildirișinə vurun.

© 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. 22



2. Yeniləməni yükləmək və qurașdırmaq üçün Update vurun və telefonda göstərilən təlimatlara əməl 
edin.

Yeniləmə bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Əgər problemlər olursa, șəbəkə təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Yeniləmədən sonra yeni istifadəçi təlimatları üçün www.nokia.com/support ünvanına daxil olun.

Șəbəkə xidməti təminatçınız yeniləmələri birbașa hava üzərində telefonunuza göndərə bilər. Bu 
xidmət haqqında əlavə məlumat üçün șəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

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

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

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.

Giriş kodları
Telefonunuzdakı müxtəlif kodların nə bildirdiyini bilmək sizə maraqlıdır?

PIN kod və ya PIN2 kodu Bunlar SIM kartınızı icazəsiz istifadədən 
qorumaq və ya bəzi xüsusiyyətlərə daxil olmaq 
üçün tələb olunur.

Siz telefonu yandırdıqda PIN kodun tələb 
olunmasını təyin edə bilərsiniz.

Kodlarınızı unutmusunuzsa və ya onlar kartınızla 
birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə xidməti 
təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Ardıcıl olaraq 3 dəfə kodunuzu səhv daxil etsəniz, 
PUK və ya PUK2 kodu ilə telefonu blokdan 
çıxartmalısınız.

PUK və ya PUK2 Bunlar, PIN və ya PIN2 kodunu blokdan çıxartmaq 
üçün tələb olunur.

SIM kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə 
xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik kodu (PIN yaxud parol) Bu, telefonunuzu icazəsiz istifadədən qorumağa 
kömək edir.

Telefonu PIN-i (rəqəmlər) yaxud parolu (hərflər 
yaxud rəqəmlər və hərflər) tələb etdiyinə qurmaq 
olar.

Parolda ən azı bir hərf olmalıdır.

Kodu gizli yerdə və telefondan ayrı saxlayın.
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Təhlükəsizlik kodunuzu yadınızdan çıxartsanız 
və telefonunuz kilidlənibsə, ona texniki xidmət 
göstərmək lazım olacaq. Əlavə xərclər tələb 
oluna və telefonunuzda olan şəxsi məlumatlar 
silinə bilər.

Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia Care və ya 
telefon dilerinizlə əlaqə saxlayın.

IMEI Bu şəbəkədə olan telefonları təyin etmək üçün 
istifadə edilir. Siz bu nömrəni Nokia Care 
xidmətlərinə təqdim etməli ola bilərsiniz.

IMEI nömrənizə baxmaq üçün *#06# yığın.
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Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər
Siz cihazınızı yalnız GSM 850, 900, 1800, 1900 və WCDMA 900, 2100 MHz şəbəkələrida istifadə edə bilərsiniz. Xidmət təminatçısına 
abunə olmalısınız.

Siz həmçinin bəzi xüsusiyyətlərə abunə olmalısınız.

Təcili yardım zəngləri
1. Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
2. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın.

Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:

• SIM kartı cihaza daxil edin.
• Cihazınızda zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng 

məhdudiyyətlərini ləğv edin.
• Uçuş profilinin aktiv olmadığından əmin olun.
• Cihazın ekranı və ya düymələri kilidlənibsə,  basın.

3. Əsas ekranı görünənə kimi davamlı olaraq geri düyməsini basın.
4. Nömrəyığanı açmaq üçün  seçin.
5. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
6. Seçin: .
7. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

İlk başladılma zamanı təcili yardım zəngi etmək üçün  vurun.

Mühüm: Təcili yardım zəngləri üçün yalnız mobil zənglərdən istifadə edin, çünki İnternet zəng xidmətləri (məsələn, Skype) 
təcili yardım zənglərini dəstəkləməyə 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, batareyanı çıxarmaq və cihazın 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 və ya batareyanı yerə salmayın, taqqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud davranış onun sınmasına səbəb ola bilər.
• Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
• Cihazı rəngləməyin. Rəng müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
• Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.
• 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.

Təkrar emal
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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. Microsoft Mobile məhsullarınızı təkrar emal etməklə bağlı məlumatı 
www.nokia.com/recycle-da oxuya bilərsiniz -da oxuya bilərsiniz.

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.

Batareya və adapter məlumatı
Cihazınızı yalnız orijinal BN-01 təkrar doldurulan batareya ilə istifadə edin.

Cihazınızı AC-18 və ya AC-20 adapteri ilə doldurun. Adapterin ștepsel növləri dəyișə bilər. 

Microsoft Mobile bu cihaza uyğun əlavə batareya və ya adapter modelləri düzəldə bilər.

Batareya və adapter təhlükəsizliyi
Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və elektrik şəbəkəsindən ayırın. 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.

Təsadüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda baş verə bilər. Bu batareyaya və 
ya digər əşyaya zərər vura 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. İldırım çaxması zamanı cihazınızı elektrik mənbəyinə qoşmayın. 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.
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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:

• 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. Birdəfədə yalnız bir 
antivirus proqramından 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. Microsoft Mobile belə saytlara görə 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.
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Sertifikat barədə məlumat (SAR)
Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

SAR-a dair məlumat üçün çap edilmiş istifadəçi təlimatını oxuyun.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər
UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

Bununla, Microsoft Mobile Oy bu RM-980 məhsulunun 1999/5/EC Direktivinin əsas tələbləri və digər müvafiq müddəaları ilə 
uyğunluq təşkil etdiyini təsdiq edir. 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. Microsoft Mobile öz qərarı ilə öz 
xidmətlərini qismən və ya tam şəkildə dəyişdirə, ona düzəliş və ya dayandıra bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün dileriniz 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. Microsoft Mobile istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən 
bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Microsoft Mobile, ya da onun hər hansı lisenziarları hər hansı 
məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər hansı xüsusi, təsadüfi, nəticədə və ya dolayı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət 
daşımır.

Microsoft Mobile-ın əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu sənədin hər hansı formada bir hissəsinin və ya bütün məzmununun 
surətinin çıxarılması, ötürülməsi və ya paylanması qadağan edilir. Microsoft Mobile davamlı inkişaf siyasətini işlədir. Microsoft 
Mobile bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək 
hüququna malikdir.

Microsoft Mobile cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramlarının funksionallığı, məzmunu və ya son istifadəçi 
dəstəyi ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etməklə, siz proqramın 
olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul edirsiniz.

Bəzi məhsulların, xidmətlərin və funksiyaların işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Lütfən əlavə məlumat üçün və dil seçimlərinin 
mövcudluğu ilə bağlı yerli dilerinizə müraciət edin.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. Nokia əmtəə nişanı Nokia Corporation-a məxsusdur. Üçüncü tərəf 
məhsullar/adlar müvafiq sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Bu məhsul MPEG-4 Visual Patent Portfolio License əsasında (i) MPEG-4 Visual Standard-a 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.

© 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. 28

http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
http://www.mpegla.com/

	Mündəricat
	Təhlükəsizlik
	İlk addımlar
	Düymələr və hissələr
	SIM kartı, batareyanı və yaddaş kartını daxil etmək
	İstifadə ediləcək SIM kartı təyin etmək
	Batareyanı doldur
	Kontaktları köhnə telefonunuzdan köçürün

	Əsaslar
	Ekran göstəriciləri
	Fəaliyyətinizi yoxlayın
	Parametrləri tez dəyişdirin
	Görünüşlər arasında keçirin
	Toxunuş ekranı ilə əməliyyatlar
	Batareyanın müddətini uzatmaq
	Klaviatura vasitəsilə mətn yazmaq
	Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadə
	Klaviaturada düymələr

	Əlaqələr və mesajlaşma
	Zəng etmək
	Adı və telefon nömrəsini saxlamaq
	Mesaj göndərmək
	Exchange ActiveSync
	E-poçt hesabınızı yaradın
	E-poçt göndərmək

	Kamera
	Șəkil çəkin
	Video çəkiliși
	Șəkil, yaxud videonuzu paylașın

	İnternet
	Vebə baxıș

	Xəritələr və naviqasiya
	HERE

	Ofis
	Təqvim hadisəsini əlavə edin
	Zəngli saatı qurmaq

	Əyləncə
	Müxtəlif axınlar

	Telefonu idarəetmə və qoşulma imkanı
	Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulun
	Məzmunu telefonunuz və kompüter arasında köçürün
	Bluetooth-dan istifadə edərək şəkilləri göndərin
	Telefonunuzun proqram təminatını yeniləmək
	Giriş kodları

	Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı
	Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər
	Təcili yardım zəngləri
	Cihazınızı qoruyun
	Batareya və adapter məlumatı
	Batareya və adapter təhlükəsizliyi

	Əlavə təhlükəsizlik məlumatı
	Kiçik uşaqlar
	Tibbi cihazlar
	İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar
	Eşitmə
	Nikel
	Cihazınızı zərərli tərkibdən qoruyun.
	Nəqliyyat vasitələri
	Potensial partlayıcı mühitlər
	Sertifikat barədə məlumat (SAR)

	Müəllif hüquqları və digər bildirişlər


