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Tuşlar ve parçalar
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Seç
Geri

1 Kulaklık
2 Ekran
3 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu
4 Tuş takımı

5 Navi™ tuşu (gezinme tuşu)
6 Arama tuşu
7 Seçim tuşları
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10

9

8

11

12

8 Flaş ışığı
9 Şarj cihazı konektörü
10 Mikrofon
11 Hoparlör
12 Kulaklıklı mikrofon seti konektörü

Bu adaptör ayrı bir aksesuar olarak
mevcuttur.
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SIM kartı ve bataryayı takma

Telefonun alt tarafındaki boşluğa
parmağınızı koyun.

1

Arka kapağı kaldırın.

2

SIM kartı kaydırın.

3

Temas noktalarını hizalayın.

4

Bataryayı içeri itin.

5

Tıklatmak için aşağı bastırın.

6
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Bataryayı şarj etme

Şarj cihazını duvardaki bir prize
bağlayın.

1

Şarj cihazını telefona bağlayın.

2

Telefonda tam şarj durumu gösterilir.
Şarj olurken telefonu kullanabilirsiniz.

3

Açma

2 saniye

Açma/kapatma tuşunu  basılı
tutun.

1

Tamam Geri
:0009

Saati ayarlamak için gezinme tuşunda
yukarı veya aşağı basın.

2

Tamam Geri
15:00

Dakikayı ayarlamak için gezinme
tuşunda sağa basın, ardından da
yukarı veya aşağı basın. Tamam
tuşuna basın.

3
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Saat ayarlandı

Saat değiştirilir.

4

Tarih:

19. .201205
Tamam Çık

Tarihi ayarlamak için gezinme
tuşunda yukarı veya aşağı basın.
Tamam tuşuna basın.

5

 Menü Git
15:00

Telefon kullanıma hazırdır.

6

Tuş takımını kilitleme
veya kilidini açma

 Menü Git
15:00

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını
önlemek için tuş kilidini kullanın.

 Menü Git

Hızlıca Menü ve * tuşuna basın.

1

kapandı

Tuşlar kapandı. Tuş takımı kilidini
açmak için, 1. adımı tekrarlayın.

2

6

Tuşlar kullanıma



Arama yapma veya aramayı yanıtlama

Sizde bulunan bir numarayı arayın.

 
012345

SilSeçenk.

Telefon numarasını girin.

1

 

Aranıyor

Bitir

0123456789

 tuşuna basın.

2

Arkadaşınızın telefonu çalar.

3

9876543210

Sessiz
arıyor

Yanıtlamak için  tuşuna basın.

4

Arkadaşınızla keyifli sohbetinize
başlayabilirsiniz. Aramayı bitirmek
için  tuşuna basın.

5
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Ses seviyesini değiştirme

Arama sırasında veya radyo dinlerken
ses seviyesi çok mu yüksek?

Ses yüksekliği

Ses seviyesinin daha düşük olması
için gezinme tuşunda sola, daha
yüksek olması içinse sağa basın.

1

Daha iyi.

2

Hoparlörü kullanma

Odadaki diğer kişiler de aramaya
katılabilir.

0123456789

Seçenk. Hoparl.
00:00:05

Arama sırasında Hoparl. tuşuna
basın.

1

Telefonu masanın üzerine koyun.

2
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Kulaklıklı mikrofon setini
kullanma

Kulaklıklı mikrofon seti ile elleriniz
serbest bir şekilde arama
yapabilirsiniz.

0123456789
arıyor

Sessiz

Kulaklıklı mikrofon setini bağlayın.

1

Aranıyor

Bitir

0123456789

Arama yapın.

2

Kapatma

 Menü Git
15:35

 Açma/kapatma tuşu.

2 saniye Kapat!

Açma/kapatma tuşunu  basılı
tutun.

1

Telefon kapatılır.

2
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İsim ve numara kaydetme

Telefonunuza bir arkadaşınızın
numarasını ekleyin.

Menü Git
12:30

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Mesajlar

Gezinme tuşunda sağa basın.

2

Seç Çık

Rehber

Rehber seçeneğini belirleyin.

3

Bul

Seç Geri

Gezinme tuşunda sağa basın.

4

 

Seç Geri

Kartvizit ekle

Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.

5
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Kartvizit adı:

Tamam Sil

Me

abc

İsmi yazın.

6

Kartvizit adı:

Tamam Sil

Mert

abc

Tamam tuşuna basın.

7

 Telefon numarası:

Tamam Sil
0123

17

Telefon numarasını girin.

8

Telefon numarası:

Tamam Sil
0123456789

11

Tamam tuşuna basın.

9

Kullan Geri

Bir resim seçin ve Kullan tuşuna
basın.

10

10 50:
Sessiz

Mert

arıyor
0123456789

Arama aldığınızda, isim, numara ve
resim gösterilir.

11
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Numaraları beş ayrı telefon defterine kaydetme

Ayrı telefon defterleri kullanmak için
kartvizitleri telefon hafızasına
kaydedin.

Seç Geri

Ayarlar

Rehber öğesini seçin, sağ gezinme
tuşuna basın ve ardından Ayarlar
öğesini seçin.

1

Seç Geri

2

Telefon

Kullan. hafıza

SIM kart

Geçerli hafızayı telefon hafızası
olarak ayarlamak için Kullanılan
hafıza > Telefon öğesini seçin.

2

Seç Geri

Çoklu
telefon defteri

Ayarlar 1

Çoklu telefon defteri öğesini seçin.

3

Seç Geri

Telefon defteri
stili

1Çoklu tel. defteri

Çoklu tel. deft.

Telefon defteri stili öğesini seçin.

4

Seç Geri

Normal
2

Çoklu tel. deft.

Stil

Çoklu tel. deft. öğesini seçin.

5
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Çoklu
telefon defteri
etkin

Çoklu Telefon Defteri kullanıma
hazırdır.

6

Seç Geri

Geçerli
telefon defteri

2Çoklu tel. defteri

Paylaş. kartv.

Aşağı tuşuna basın ve Geçerli telefon
defteri öğesini seçin.

7

Seç Geri

Paylş. kartv.
2

Tel. dftr.1
Tel. dftr.2

Filtre

Bir telefon defteri seçin.

8

iFiltrelenmiş
görünüm
etkin:
Tel. dftr.1

Telefon defteri, geçerli telefon
defteri olarak ayarlanır.

9

Seç Geri

Kartvizitleri
yönet

3Çoklu tel. defteri

Aşağı tuşuna basın ve Kartvizitleri
yönet öğesini seçin.

10

Seç Geri

Baba
87654321

Anne
12345678

Bir kartvizit seçin.

11
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İşrt.kld. Yapıldı

Paylş. kartv.
2

Tel. dftr.1
Tel. dftr.2

Anne

Telefon defterini işaretleyin ve
Yapıldı tuşuna basın.

12

Evet Hayır

Değişiklikler
kaydedilsin mi?

Değişiklikleri kaydedin. Daha fazla
kartvizit kaydetmek için 10-12
arasındaki adımlarını tekrarlayın.

13

Seç Geri

Telefon defterlerine
yeni isim ver

4Çoklu tel. defteri

Geri öğesini seçin. Aşağı tuşuna basın
ve Telefon defterlerine yeni isim ver
öğesini seçin.

14

Seç Geri

Yeni isim ver 1

Tel. dftr.2
Tel. dftr.3

Tel. dftr.1

Bir telefon defteri seçin.

15

İsim:

Sil

abc

Tamam

Aile

12

Adı yazın ve Tamam tuşuna basın.
Telefon defteri adı değiştirilir.

16

Bilgiler Geri

Baba
87654321

Anne
12345678

Kapatma tuşuna ve ardından aşağı
tuşuna basın. Yalnızca kaydedilen
kartvizitler gösterilir.

17
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Zil sesini değiştirme

Menü Git
10:50

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Mesajlar

Gezinme tuşunda sağa basın.

2

Seç Çık

Ayarlar

Ayarlar'ı seçin.

3

Seç Geri

Zil sesi ayarları

Zil sesi ayarları'nı seçin.

4

Seç Geri

1

Nokia tune
Zil sesi

Zil sesi ayarları

Bir Zil sesi seçin.

5

Tamam Geri

2

Airy
Brook

Nokia tune
Zil sesi

Bir zil sesi seçin ve sesi duymak için
burada biraz bekleyin.

6
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Tamam Geri

Brook
Coconut

3
Airy

Zil sesi

Bir zil sesi seçin ve Tamam tuşuna
basın.

7

Yapıldı

Zil sesi seçilir.

8

Flaş ışığı

Daha fazla ışığa ihtiyacınız olursa
feneri kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, iii).

x2

Menü
Git22:32

Feneri kullanmak için gezinme
tuşunda yukarı iki kez basın.

1

x1

Menü
Git22:32

Feneri kapatmak için gezinme
tuşunda yukarı bir kez basın.

2
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Mesaj gönderme ve alma

Menü Git
10:50

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Mesajlar

Mesajlar seçeneğini belirleyin.

2

Seç Geri

Mesaj yaz

Mesaj yaz seçeneğini belirleyin.

3

Merhaba Banu,

Sil

abc 905/1

Seçenk.

Mesajınızı yazmak için tuşlara basın.

4

Merhaba Banu, bugün
nasılsın,
ne yapmayı

Sil

abc 868/1

Seçenk.

Seçenk. tuşuna basın ve Gönder'i
seçin. Bkz. Genel Bilgiler, i).

5

Telefon numarası:

Sil
0123456789

11

Tamam

Bir telefon numarası girin. Tamam
tuşuna basın.

6
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Mesaj gönderilir.

7

Göster Çık
10:58

1 mesaj
alındı

Mesajı okumak için Göster tuşuna
basın.

8

Seçenk. Geri

Merhaba Banu, bugün
nasılsın,
ne yapmayı

Mesajın geri kalanını görüntülemek
için aşağı tuşa basın.

9

Metin yazma

Harf gösterilene kadar bir tuşa arka
arkaya basın.

Yazma dilini değiştirmek için: Menü >
Ayarlar > Telefon ayarları > Dil
tuşuna basın, dili seçin ve Tamam
tuşuna basın. Bkz. Genel Bilgiler, iv).

Boşluk eklemek için: 0 tuşuna basın.

Kelimeyi değiştirmek için: kelime
gösterilene kadar * tuşuna arka
arkaya basın.

Sayı girmek için: sayı tuşunu basılı
tutun.

Özel bir karakter girmek için: * tuşunu
basılı tutun.

Metin giriş yöntemini değiştirmek
için: # tuşuna art arda basın.

Metin tahminini kullanmak için:
Seçenk. > Sözlük tuşuna basın ve dili
seçin. Her harf için bir tuşa basın.
Kelime gösterildikten sonra 0 tuşuna
basın. Sonraki sözcüğü yazmaya
başlayın.

Metin tahminini kullanmayı bitirmek
için: Seçenk. > Sözlük > Sözlük
kapalı tuşuna basın.
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Hatırlatma ayarlama

Toplantı

Ertele Çık
20:30

Arkadaşlarınızla buluşmak için bir
hatırlatma ayarlayın.

Menü Git
12:30

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Mesajlar

Gezinme tuşunda sağa basın.

2

Seç Çık

Ekstra

Ekstra'yı seçin ve gezinme tuşunda
sağa basın.

3

Seç Geri

Takvim

Takvim seçeneğini belirleyin.

4

Seçenk. Geri

Hafta 3Oca 2012
P

20
S Ç P C C P

18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tarihe gidin ve Seçenk. tuşuna basın.

5
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Tamam Geri

Hatırlatma ekle
Tarihe git

Takvim 1

Hatırlatma ekle seçeneğini belirleyin.

6

Hatırlatma konusu:

Tamam Sil

Toplantı

abc

Hatırlatma için bir isim yazın.

7

Tamam Geri

Alarm açık
Alarm kapalı

Alarm ayarla 1

Alarm ayarlamak için Alarm açık'ı
seçin.

8

Tamam Geri
:0009

Saati ayarlamak için gezinme tuşunda
yukarı veya aşağı basın.

9

Tamam Geri
20:30

Dakikayı ayarlamak için gezinme
tuşunda sağa basın, ardından da
yukarı veya aşağı basın.

10

Hatırlatma
eklendi

Tamam tuşuna basın. Alarm hazırdır.

11
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Alarmı ayarlama

Telefonunuzu sizi uyandırması için
çalar saat olarak kullanın.

Menü Git
12:30

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Saat

Gezinme tuşunda sağa basın ve Saat'i
seçin.

2

Seç Geri

Alarm saati
Kapalı

Alarm saati seçeneğini belirleyin.

3

Tamam Geri
:0008

Saati ayarlamak için gezinme tuşunda
yukarı veya aşağı basın.

4

Tamam Geri
08:30

Dakikayı ayarlamak için gezinme
tuşunda sağa basın, ardından da
yukarı veya aşağı basın.

5
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GeriTamam
08:30

Tamam tuşuna basın.

6

Çalar saat
açık

Alarm hazırdır.

7

Durdur Ertele
08:30

Alarm!

Ayarlanan saatte bir alarm çalar.
Durdur tuşuna basın.

8

Radyo dinleme

Radyo dinlemek için telefonunuzu
kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, ii).

Menü Git
12:30

Kulaklıklı mikrofon setini bağlayın.
Kulaklıklı mikrofon setinin kablosu,
radyo anteni işlevi görür.

1

Menü Git
12:30

Menü tuşuna ve gezinme tuşunda
sağa basın.

2
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Seç Çık

Radyo

Radyo seçeneğini belirleyin. Radyo
açılır.

3

Seç Geri

Kapat
Kanalı kaydet
Oto. ayarlama

FM radyo 3

Radyo kanallarını bulmak için,
Seçenk. tuşuna basın ve Oto.
ayarlama'yı seçin.

4

FM radyo

Tamam Geri

Oto. ayarlama:
106.60 MHZ

Bir sonraki kanalı seçmek için
gezinme tuşunda aşağı basın.

5

Tamam Geri

FM radyo

Oto. ayarlama:
106.60 MHZ

Kanalı kaydetmek için Tamam tuşuna
basın.

6

Tamam

abc
Kanal ismi:
İstasyon 1

Geri

3

Kanal için bir ad yazın ve Tamam
tuşuna basın.

7

Seç Geri
3. (boş)

1. (boş)
2. (boş)

Kanallar

Boş bir kanal seçin. Daha fazla kanal
kaydetmek için 4-8 arasındaki
adımlarını tekrarlayın.

8
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Seç Geri

FM radyo
Kanalı sil
Yeni isim ver
Hoparlör

8

Hoparlörü kullanmak için Seçenk.
tuşuna basın ve Hoparlör'ü seçin.

9

Radyo
1FM radyo

Kanalı kaydet
Oto. ayarlama
Seç Geri

Kapat kapalı

Radyoyu kapatmak için Seçenk.
tuşuna basın ve Kapat'ı seçin.

10

ErteleDurdur

Alarm!

08:30

İpucu: Radyonun sesiyle uyanmak için
Seçenk. tuşuna basın ve Saatli
radyo'yu seçin. Uyanma saatini
ayarlayın.

Hesap Makinesi

Hesaplama yapmak için telefonunuzu
kullanın.

Menü Git
12:30

Menü tuşuna basın.

1

Seç Çık

Mesajlar

Gezinme tuşunda sağa basın.

2
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Seç Çık

Ekstra

Ekstra'yı seçin.

3

Seç Geri

Hesaplamalar

Hesaplamalar seçeneğini belirleyin.

4

Eşittir Sil
50

+
-
x
/

Sayıları girmek için tuşlara basın.

5

Eşittir Sil

50

+
-
x
/x

İşlevi değiştirmek için, aşağı tuşa
basın.

6

Eşittir Sil
12x
50

+
-
x
/

İkinci sayıyı girin.

7

Eşittir Sil

12x
= 600

50
+
-
x
/

Eşittir tuşuna basın.

8
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Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara
uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı
olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım
kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA
KAPATIN
Cep telefonu kullanımına izin
verilmeyen yerlerde veya cep
telefonu kullanımının girişim

ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda
(örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi
cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde
veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.
Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara
uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR
Yerel yasaların tümüne uyun.
Sürüş sırasında, aracı
kullanabilmek için ellerinizin
her zaman serbest olmasını

sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol
güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM
Tüm kablosuz cihazlar,
performansı etkileyebilecek
girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS
Bu ürünü yalnızca kalifiye
personel monte edebilir veya
onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI
VE DİĞER AKSESUARLAR
Yalnızca, bu cihazla birlikte
kullanımı Nokia tarafından
onaylanmış olan bataryaları,

şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın.
Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN
Cihazınız suya dayanıklı değildir.
Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN
Kulaklıklı mikrofon setini
kullanırken sesin makul bir
seviyede olmasına dikkat edin
ve hoparlör kullanımdayken

cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Özelliklerle ilgili yönergeler
Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir.
Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman
gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının.
Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler,
daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına
neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz
ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

i)Tek bir mesaj için geçerli olan karakter
sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz.
Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj
olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız
ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

26
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Aksanlar ve başka işaretler taşıyan
karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki
karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir
mesajda gönderilebilecek karakter sayısını
sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren
ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni
sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040
V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod)
teknik özellikleriyle uyumludur.

Resimli mesajların görünümü cihazdan
cihaza farklılık gösterebilir.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir
kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir.
Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

iii)Flaş ışığını kimsenin gözüne tutmayın.

iv)Bazı dillerde mesaj göndermek ve almak
şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca seçilen dili
destekleyen cihazlara mesaj gönderin.

Şebeke servisleri ve ücretler
Cihazınızın EGSM 900 ve 1800 MHz
şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.
Cihazı kullanabilmeniz için servis
sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza
içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir
ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize
neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için
şebeke desteği gerekir ve bunlara abone
olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve
aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki
öneriler cihazınızın garanti kapsamında
kalmasını sağlayacaktır.
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları,
nem ve her türlü sıvı ya da su buharı,
elektronik devrelere zarar verebilecek
mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa,
bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını
bekleyin.
• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde
kullanmayın ve saklamayın. Hareketli
parçalar ve elektronik bileşenler zarar
görebilir.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu
ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar
cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar
verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya
eritebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz
tekrar normal sıcaklığına döndüğünde,
cihazın içinde elektronik devrelere zarar
verebilecek nem oluşabilir.
• Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil
dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar
verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin
düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya
da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç
devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar
verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için
yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez
kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya hareketli
parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu
parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
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• En iyi performansı elde etmek için,
zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı
çıkarın.
• Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik
alanlardan uzak tutun.
• Önemli verilerinizin emniyette olması
için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin,
cihazınızda, hafıza kartında veya
bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri
uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve
ambalaj malzemelerini her zaman tahsis
edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece
denetimsiz atıkların yok edilmesine ve
malzemelerin geri dönüştürülmesine
yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini
ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri
dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri
www.nokia.com/werecycle adresinden
okuyun.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya
ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu
simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin,
pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü
sonunda ayrı bir toplama birimine
götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu
ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye
atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın
çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi

için, www.nokia.com/ecodeclaration adresini
ziyaret edin.

Piller ve şarj cihazları
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5CB batarya ile
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu
cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri
üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını
kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen
güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 .
Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR,
U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak
türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir
ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve
bekleme süreleri, normal sürelere göre
belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı
değiştirin.

Batarya güvenliği
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı
kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir
şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını
keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup
çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının
elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını
kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj
cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı
şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam
olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan
bırakıldığında, zaman içinde boşalır.
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Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile
77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını
sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır.
Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz
geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya
taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine
metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre
olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa
devre bağlantısına neden olan nesneye zarar
verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan
ateşe atmayın. Bataryaları yerel
düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri
dönüşüm olanaklarını değerlendirin.
Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi
atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin,
kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin,
delmeyin veya parçalamayın. Batarya
sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya
gözlerinize temas etmesine izin vermeyin.
Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri
hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden
üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler
yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya
diğer sıvılara daldırmayın veya mazur
bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde
patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları
doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya

onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj
cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka
bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli
olan onayların veya garantilerin geçersiz
olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj
cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız,
bataryayı veya cihazı kullanmaya devam
etmeden önce incelenmesi için servis
merkezine götürün. Zarar görmüş bir
bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın.
Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda
kullanın.

Ek güvenlik bilgileri
Acil arama yapma
1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına
bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız
gerekebilir:
• SIM kart takın.
• Arama engellemesi, sabit arama veya
kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için
etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre
dışı bırakın.
• Hatsız veya uçak tercihinin
etkinleştirilmediğinden emin olun.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme
tuşuna art arda basın.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum
numarasını girin. Acil arama numaraları
bulunduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.
6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir
şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi
bitirmeyin.
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Önemli: Cihazınız internet
aramalarını destekliyorsa, hem hücresel
aramaları hem de internet aramalarını
etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler
hem de internet araması servis sağlayıcınız
aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her
zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil
durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir
zaman yalnızca kablosuz cihazlara
güvenmeyin.

Küçük çocuklar
Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir.
Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük
çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere,
telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde
korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel
olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı
yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek
için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine
danışın.

İmplant tıbbi cihazlar
Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya
kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant
cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi
cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3
santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını
önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:
• Kablosuz cihazı her zaman tıbbi
cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç)
uzakta tutmalıdır.

• Kablosuz cihazı göğüs cebinde
taşımamalıdır.
• Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi
taraftaki kulağına tutmalıdır.
• Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa
kablosuz cihazı kapatmalıdır.
• Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak
üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte
kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık
kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini
kullandığınızda, dış sesleri duyma
yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin
tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklı
mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının
çalışmasına engel olabilir.

Nikel
Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma
Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe
maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:
• Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar
kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza
veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
• Bağlantı isteklerini kabul ederken,
internette gezinirken ya da içerik indirirken
dikkatli olun.
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• Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli
güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki
servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
• Cihazınıza ve cihazı bağladığınız
bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer
güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda
birden fazla virüsten koruma uygulaması
kullanmayın. Birden fazla uygulama
kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın
performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
• Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve
üçüncü taraflara ait internet sitelerinin
bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli
önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için
herhangi bir onay vermemekte veya
sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı
Bu cihaz kulakta normal kullanım
pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5
santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF
maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm
taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut
üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal
içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan
yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak
tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için
kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri
dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar
gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık
talimatlarına uyun.

Araçlar
Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru
monte edilmemiş veya yeterli ölçüde
korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu,

kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik
hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi
elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla
bilgi için aracınızın veya donanımının
üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı
montaj veya servis tehlikeli olabilir ve
garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her
türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir
biçimde monte edilip edilmediğini ve
sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak
kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı
maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya
donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın.
Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini
unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava
yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları
gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda
cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar
yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya
veya yangına neden olabilir. Benzin
istasyonlarında, depolama ve dağıtım
bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya
patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde
kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren
yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık
şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç
motorunuzun kapatılmasının gerektiği
yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal
aktarım veya depolama tesisleri ve
ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi
partiküller veya kimyasal maddeler içeren
yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,
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propan ve bütan) kullanan araçların
yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp
kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür
araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR)
Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz
kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır.
Uluslararası kurallar tarafından önerilen
radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını
aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz
konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş
olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm
kişilere yaş ya da sağlık durumlarından
bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik
sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel
Massetme Oranı (Specific Absorption Rate)
veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır.
ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı
ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0
watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.
SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında
onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal
iletirken, standart çalışma konumlarında
gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir
cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum
değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca
şebekeye erişmek için gerekli gücü
kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar,
şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın
olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak
değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta
kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri
şudur: 1,15 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR
değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri,
ulusal raporlama ve test standartlarına ve
şebeke bandına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi
şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
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Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir
ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB
düzenlemelerine uygun olduğunu
onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE
işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde
bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-647 ürününün
1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve
diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan
eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını
http://www.nokia.com/global/declaration
bulabilirsiniz.

© 2011-2012 Nokia telif hakkıdır. Tüm
hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi
Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya
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tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia
Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı
geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi
sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları
olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir
bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni
alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz,
dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir
gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu
belgede tanımlanan herhangi bir üründe
önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik
ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami
ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü,
hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne
olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir,
kar veya veri kaybından veya özel,
beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana
gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan
sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi"
sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların
gerektirdiği haller dışında, ticari olarak
satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile
ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere
ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu
belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği
ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir
garanti verilmemiştir. Nokia önceden
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma
veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve
hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre
değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza
veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz,
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer
ülkelerin ihracat yasalarına ve
düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji
veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı
değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67
579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226
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