
Nokia 1680 classic
İstifadəçi bələdçisi

9208060
Məsələ 1



UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ
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This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)
for personal and noncommercial use in connection with information which has
been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a
consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No
license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be
obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Bu məhsul (i) Fərdi və qeyri-ticari fəaliyyətlə məşğul olan istehlakçı tərəfindən
MPEG-4 Visual Standartına uyğun şəkildə şifrələnən məlumatın fərdi və
qeyri-ticari istifadəsi üçün və (ii) lisenziyalaşdırılmış video təminatçısı
tərəfindən təmin edilən MPEG-4 videosunun istifadəsi üçün MPEG-4 Visual
Patent Portfolio Lisenziyası ilə təmin olunub. Başqa məqsədlə istifadə
olunması üçün heç bir əlavə lisenziya verilmir və ya nəzərdə tutulmayacaqdır.
Köməkçi, daxili və kommersiya istifadəsi ilə əlaqədar olan əlavə məlumat
MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. See http://www.mpegla.com.

Nokia sabit inkişaf strategiyasını tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən
istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıg etmədən dəyişiklik etmək və ya
təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

MÜVAFİQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM
DƏRƏCƏYƏ ƏSASƏN NOKİA, YA DA ONUN HƏR-HANSI BİR
ŞƏHADƏTNAMƏ VERƏN MÜƏSSİSƏSİ HƏR-HANSI MƏLUMATIN,
GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ,
VƏ YA DOLAYI YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR
MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDIN MƏTNI "OLDUĞU KIMI" TƏQDIM EDILIR. MÜVAFIQ
GANUNVERICILIYIN TƏLƏBLƏRI ISTISNA OLMAQLA, BU SƏNƏDIN
DƏQIQLIYI, ETIBARLILIĞI VƏ YA MƏTNINƏ DAIR HEÇ BIR BIRBAŞA VƏ
YA ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ ZƏMANƏT , O CÜMLƏDƏN (LAKIN BUNUNLA



MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ VƏZIYYƏTI VƏ XÜSUSI
MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLIĞINA DAIR ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ
ZƏMANƏT VERILMIR. NOKIA ISTƏNILƏN VAXT BU SƏNƏDIN
ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN DƏYIŞDIRILMƏSI VƏ YA
ISTIFADƏDƏN ÇIXARILMASI HÜQUQUNA MALIKDIR.

Müəyyən məhsulların və bu məhsullar üçün olan proqramlar və xidmətlərin
mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, telefonun
dil seçimlərinin təfsilatı və imkanları ilə bağlı öz NOKİA dilerinizə müraciət
edəsiniz

İxraca nəzarət
Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrdən qanun və qaydaları ixrac etmək üçün
əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya kompüter proqramı ola bilər.
Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Sizin cihazınızla birgə verilən üçüncü tərəfin əlavələri ola bilsin ki, Nokia ilə
heç bir əlaqəsi, və ya ona aidiyyəti olmayan şəxslər, ya da müəssisələr
tərifindən istehsal olunublar. Nokia üçüncü şəxslərin qoşma proqramları ilə
bağlı müəlliflik hüquqlarına və ya əqli mülkiyyət hüquqlarına malik deyil.
Bununla bağlı olaraq Nokia bu proqramların son istehlakçı dəstəyi əlavələrin
işləməsi və ya onların daşıdığı məlumat ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.
Bu üçüncü-tərəf proqramlarla bağlı Nokia zəmanət vermir.

SİZ QƏBUL EDİRSİNİZ Kİ, PROQRAM VƏ/VƏ YA QOŞMA PROQRAMLAR
(BİRLİKDƏ PROQRAMLAR) OLDUĞU KİMİ BİRBAŞA VƏ YA İCBARİ
ZƏMANƏTSİZ VƏ TƏTBİQ EDİLƏN QANUNVERİCİLİYİN YOL VERDİYİ
MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ TƏMİN EDİLİR. NOKİA ŞİRKƏTİ VƏ ONUN
FİLİALLARI HEÇ BİR TƏSDİQ VƏ YA BİRBAŞA YAXUD İCBARİ ZƏMANƏT
VERMİR, O CÜMLƏDƏN PROQRAMIN ADI, SATIŞ VƏ YA MÜƏYYƏN
MƏQSƏD ÜÇÜN YARARLIĞINA VƏ YA PROQRAMIN ÜÇÜNCÜ
ŞƏXSLƏRİN PATENT, MÜƏLLİFLİK, ƏMTƏƏ NİŞANLARI İLƏ BAĞLI VƏ
DİGƏR HÜQUQLARININ POZULMAYACAĞINA DAİR ZƏMANƏT VERMİR.



FCC/ INDUSTRY CANADA BİLDİRİŞİ
Sizin cihaz televizor, və ya radio üçün əngəl törədə bilər (məsələn, telefondan
qəbuledici avadanlığa yaxın məsafədə olarkən istifadə zamanı). FCC, və ya
INDUSTRY CANADA BİLDİRİŞİ belə əngəllərin aradan qaldırılması mümkün
olmadıqda, sizdən telefondan istifadəni dayandırmağı tələb edə bilər. Sizə
yardım lazım olduqda, öz yerli xidmət idarənizlə əlaqə saxlayın. Bu cihaz FƏN
qaydalarının 15 bəndinə uyğundur. Əməliyyat aşağıdakı iki vəziyyətə cavab
verir: (1) Bu cihaz ziyanlı əngəl yaratmaya bilər, və (2) bu cihaz arzu olunmaz
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.
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Sizin təhlükəsizliyiniz üçün
Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl
olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha
ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini
oxuyun.

TƏHLÜKƏSİZLIKLƏ İŞƏ SALINMASI
Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edilidiyi
yerlərdə və ya bunun nəticəsində maneə və ya
təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.
İLK NÖVBƏDƏ YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ
QAYDALARI RİAYƏT OLUNMALIDIR
Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili
idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın.
Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol
təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.
MANEƏ
Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola
bilir və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə
bilər.
XƏSTƏXANALARDA TELEFONU
SÖNDÜRÜN
Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Telefonu
tibb avadanlığının yanında söndürün.

© 2008 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur 9



TƏYYARƏDƏ SÖNDÜRÜN
Bütün məhdudiyyətləri izləyin. Simsiz cihazlar
təyyarələrdə müdaxilələrə səbəb ola bilər.
YANACAQ DOLDURARKƏN TELEFONU
SÖNDÜRÜN
Telefonu yanacaq doldurma stansiyalarında
istifadə etməyin. Telefonu yanacaq və kimyəvi
maddələrin yanında istifadə etməyin.
PARTLAYIŞ İŞLƏRİ APARILARKƏN
TELEFONU İSTİFADƏ ETMƏYİN
Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Partlayış
prosesi zamanı telefonu istifadə etməyin.
KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT
Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu
məhsulu quraşdıra və ya təmir edə bilər.
АKSESUАRLАR
Yalnız təsdiq edilmiş aksesuar və batareyaları
istifadə edin. Uyğun olmayan məhsullara
qoşulmayın.
SUYA DAVAMLILIQ
Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru
vəziyyətdə saxlayın.

Sizin təhlükəsizliyiniz üçün
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1. Ümumi məlumat
Sizin cihaz haqqında
Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz GSM 900 və 1800
şəbəkələrində istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkələr
barədə daha ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla
əlaqə saxlayın.
Bu cihazdakı funksiyalardan istifadə edərkən bütün
qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil
olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və
qanuni hüquqlarına hörmət edin.
Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin,
zəng signalları melodiyalarının və digər məzmunlu
funksiyaların surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və
ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Xəbərdarlıq:  Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın
bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır.
Simsiz cihaz maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi yerlərdə
telefonu işə salmayın.

Şəbəkə xidmətləri
Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət
provayderinə ehtiyacınız var. Xüsusiyyətlərin çoxu xüsusi
şəbəkə xüsusiyyətləri tələb edir. Bu xüsusiyyətlər bütün
şəbəkələrdə mövcud olmur; digər şəbəkələr tələb edə

© 2008 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur 11



bilər ki, şəbəkə xidmətlərini istifadə etməzdən əvvəl siz
xidmət təminatçınız ilə xüsusi razılaşmalar edəsiniz. Sizin
xidmət təminatçınız sizə təlimatları verə və hansı
qiymətlərin tətbiq ediləcəyini izah edə bilər. Bəzi
şəbəkələrin sizin şəbəkə xidmətlərindən necə istifadə
etməyinizə təsir edə biləcək məhdudiyyətləri ola bilər.
Nümunə üçün, bəzi şəbəkələr bütün dillərdən asılı işarələr
və xidmətləri dəstəkləməyə bilər.
Sizin xidmət təminatçınız istəyə bilər ki, sizin cihazda
müəyyən xüsusiyyətlər aktiv edilməsin və ya işləməsi
dayandırılsın. Belə olduqda, bu xüsusiyyətlər sizin cihazın
menyusunda görsənməyəkdir. Sizin cihazın həmçinin
xüsusi konfiqurasiyası ola bilər, məsələn menyu
adlarında, menyu sırasında və işarələrdə dəyişikliklər.
Əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınız ilə əlaqə
saxlayın.

Aksesuarlar
Aksesuarlarla bağlı bir neçə praktiki qaydalar.
● Aksesuarları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə

saxlayın.
● Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan

deyil ştepseldən yapışın.
● Avtomobildə quraşdırılmış aksesuarların düzgün

quraşdırılmasını və işləməsini mütəmadi olaraq
yoxlayın.

Ümumi məlumat
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● Mürəkkəb avtomobil aksesuarları professional
personal tərəfindən quraşdırılmalıdır.

Giriş kodları
Təhlükəsizlik kodu sizin telefonunuzu icazəsiz istifadədən
mühafizə etməkdə kömək edir.
Sizin SİM kartınızla təchiz edilmiş PİN kod kartın icazəsiz
istifadəsinin qarşısını almaqda kömək edir. Bəzi SİM
kartlarla təchiz edilmiş PİN2 kod müəyyən xidmətlərdən
istifadə üçün lazımdır. Əgər siz PİN və ya PİN2 kodunu 3
dəfə səhv daxil etsəniz, sizdən PUK və ya PUK2 kodu
tələb olunur. Əgər sizdə bu kodlar yoxdursa, xidmət
təminatçınıza müraciət edin.
SİM kartınızın təhlükəsizlik modulunda yerləşən
məlumata giriş əldə etmək üçün modul PİN tələb olunur.
Rəqəmli imza üçün imzalanan PİN tələb oluna bilər.
Qadağa parolu zənglərə qadağa xidmətlərindən istifadə
olunan zaman tələb olunur.
Telefonunuzun keçid kodlarını və təhlükəsizlik
parametrlərini necə istifadə etməsini qurmaq üçün, seçin
Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik.

Nokia dəstək
Bu təlimatın ən son versiyası, Nokia məhsulunuza aid olan
əlavə məlumat, yükləmələr və xidmətlər üçün

Ümumi məlumat
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www.nokia.com/support yaxud yerli Nokia İnternet
saytına baxın.
Konfiqurasiya parametrləri xidməti
Telefonunuzun modeli üçün MMS, GPRS, elektron poçt
kimi pulsuz konfiqurasiya parametrları və digər xidmətləri
bu səhifələrdən yükləyə bilərsiz www.nokia.com/support.
Mьştəri xidməti
Əgər müştəri xidməti ilə əlaqə saxlamaq
zərurəti varsa, yerli Nokia Care əlaqə
mərkəzlərinin siyahısına baxın
www.nokia.com/customerservice.
Saxlama
İstismar xidmətləri üçün ən yaxın Nokia xidmət mərkəzinin
mövcudluqunu burada yoxlayın www.nokia.com/repair.

2. Cihazın işə salınması
SİM kartı və batareyanı quraşdırın
Batareyanı çıxararkən həmişə cihazı söndürün və enerjı
qurğusundan ayırın.
SİM kart və onun kontaktları asanlıqla çızıqlar və ya
əyilmə nəticəsində zədələnə bilər, o baxımdan, kartı daxil
edərkən, toxunarkən və ya kənar edərkən ehtiyyatlı olun.

Cihazın işə salınması
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1. Qapağı çıxartmaq üçün arxa qapağı basaraq onu
telefonun aşağı hissəsinə tərəf itələyin (1).

2. Batareyanı çıxardın (2).
3. SİM kartı daxil edin (3).
4. Batareyanı daxil edin (4) və arxa qapağı dəyişdirin (5).

Batareyanın doldurulması
Bu cihazda istifadə etməzdən əvvəl istənilən adapterin
model nömrəsini yoxlayın. Bu qurğu AC-3 batareya
yükləyicisi ilə yükləndikdə istifadə üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

Xəbərdarlıq:  Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş
batareyaları istifadə edin və batareyanızın doldurulması
üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon
üçün nəzərdə tutulmuş batareyaları, batareya dolduran
qurğuları və aksesuarları istifadə edin. Digər növün
istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və
zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola
bilər.

Cihazın işə salınması
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Bu telefon BL-5CA batareyası ilə istifadə edilmək üçün
nəzərdə tutulub.
Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu, qiymətlər və
tariflər haqqında məlumat almaq üçün xidmət
provayderinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksesuarın güc
şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştepseldən yapışın.
1. Batareya yükləyəni divar elektrik oyuğuna qoşun.
2. Adapterin nagilini telefonuzun adapter

birləşdiricisinə qoşun.
Batareya tam boşaldıqda, ekranda
batareyanın doldurulması indikatorunun
peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir
neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Antena

Qeyd:  Sizin cihazın daxili və kənar
antenaları ola bilər. Hər bir radio ötürən
cihazda olduğu kimi, antena işlədiyi zaman
ehtiyac olmadıqda ona toxunmaqdan çəkinin. Antenaya
toxunmaq əlaqənin keyfiyyətinə təsir edir, cihazın lazım
olmadığı halda daha yüksək enerji sərfi ilə işləməsinə
səbəb ola bilər və batareyanın ömrünü qısalda bilər.
Şəkil antena sahəsinin boz rənglə işarələndiyini göstərir

Cihazın işə salınması
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Düymələr və hissələr
1 Qulaqlıq

2 Ekran

3 Seçim düymələri

4 Navi™ düyməsi: burada
keçid düyməsi kimi
göstərilir

5 Zəng düyməsi

6 Tamamlama düyməsi və
işə salma düyməsi

7 Bilək kəmərinin gözü

8 Kamera linzaları

9 Dinamik

10 Mikrofon

11 Qulaqlıq birləşdiricisi

12 Adapter birləşdiricisi

Cihazın işə salınması
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Qeyd:  Bu birləşdiriciyə toxunmayın çünki o yalnız
istismar xidmətini göstərən şəxslər tərəfindən istifadə
oluna bilər.

Telefonu yandır və söndür
Telefonu yandırıb və ya söndürmək üçün, işəsalma
düyməsini basıb saxlayın.

Gözləmə rejimi
Telefon istifadə üçün hazır olduqda, və siz hər hansı bir
simvol daxil edilmədikdə sizin telefon gözləmə
rejimindədir.

1 Şəbəkə siqnalının gücü

2 Batareyanın doldurulma səviyyəsi

3 Şəbəkənin adı və ya operator
loqosu

4 Seçim düymələrin funksiyaları

Sol seçim düyməsi Get sizin şəxsi sürətli düymələr
siyahısınızda funksiyaları nəzərdən keçirmək üçün

Cihazın işə salınması
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istifadə olunur. Siyahını nəzərdən keçirərkən seçin
Seçim > Seçmə seçimləri ki mövcud olan funksiyalara
baxasız, və ya seçin Seçim > Təşkil et ki sizin sürətli
düymələr siyahınızda funksiyaları qaydaya gətirəsiz.

Klaviatura kilidi (düymə qoruyucusu)
Təsadüfi düymə sıxılmalarının qarşısını almaq üçün
Menyu seçin, və 3.5 saniyə ərzində klaviaturanı kilidləmək
üçün * basın.
Klaviaturanın kilidini açmaq üçün Kilidi aç seçin, və 1.5
saniyə müddətində * sıxın. Əgər Təhlükəsizlik klaviatur
kilidi istifadə olunursa, lazım olduqu təqdirdə təhlükəsizlik
kodunu daxil edin.
Telefonun gözləmə rejimində olduqda qurulmuş vaxt
yubanmasından sonra klaviaturanı avtomatik olaraq
kilidlənilməsini təyin etmək üçün seçin Menyu >
Parametrlər > Telefon > Avtomatik klaviatur kilidi >
Aktivləşdir.
Klaviatura kilidli olduqda zəngə cavab vermək üçün zəng
düyməsini basın. Siz zəngi bitirəndə və ya ondan imtina
edəndə, klaviatura avtomatik olaraq kilidlənir.
Klaviatura və ya cihaz blokirovka rejimində olduqda Siz
cihazınızdan proqramlaşdırılmış rəsmi fövqəladə hal
telefonlarına zəng edə bilərsiniz.

Cihazın işə salınması
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SİM kartsız işləyir
Telefonun Orqanayzer funksiyaları və oyunlar kimi bəzi
funksiyaları SIM kart daxil edilmədən istifadə edilə bilər.
Bəzi funksiyalar menyularda tutqun görünür və onlardan
istifadə etmək mümkün deyil.

3. Zənglər
Zəng etmək və zəngə cavab vermək
Zəng etmək üçün telefon nömrəni, ehtiyac varsa həmçinin
ölkə və sahə kodu ilə birgə, daxil edin. Nömrəyə zəng
etmək üçün zəng düyməsini basın. Zəng zamanı
dinamikin və ya qulağcıqın səs yüksəkliyini artırmaq üçün
sağa və azaltmaq üçün sola diyirləyin.
Daxil olan zəngi qəbul etmək üçün, zəng düyməsini basın.
Zəngdən cavab vermədən imtina etmək üçün tamamlama
düyməsini basın.

Səsucaldan
Əgər mümkündürsə, siz zəng zamanı ucadanışandan
yaxud qulağcıqdan istifadə etmək üçün Səsuc. və ya
Normal seçə bilərsiz.

Xəbərdarlıq:  Mikrofon istifadə edildikdə cihazı
qulağınıza yaxın tutmayın, çünki səs dərəcəsi çox yüksək
ola bilər.

Zənglər
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Qısa zəng yolları
Telefon nömrəni 2-dən 9 kimi istənilən düyməyə təyin
etmək üçün seçin Menyu > Kontaktlar > Tez zənglər,
istədiyiniz nömrəyə diyirləyin və seçin Təyin et. İstədiyiniz
telefon nömrəni daxil edin və yaxud Axtar və saxlanılmış
kontaktı seçin.
Sürətli nömrə yığımı funksiyasını işlək vəziyyətə gətirmək
üçün seçin Menyu > Parametrlər > Zəng > Tez zəng >
Aktiv et.
Sürətli nömrə yığımından istifadə edərək zəng etmək üçün
gözləmə rejimində istədiyiniz nömrə düyməsini basıb
saxlayın.

4. Mətn yaz
Mətn rejimləri
Mətn daxil etmək üçün (nümunə üçün, mesajlar yazarkən)
siz ənənəvi və proqnoz mətn daxil etməsindən istifadə edə
bilərsiniz.
Mətn yazarkən,  işarə edilmiş ənənəvi mətn daxiletmə
ilə  işarə edilmiş proqnoz mətn daxil etməni dəyişmək
üçün Seçiml. sıxın və saxlayın. Proqnoz mətn daxiletmə
bütün dilləri dəstəkləmir.

Mətn yaz
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İşarə halları , , və  tərəfindən göstərilibdir. #
simvol hallarını dəyişmək üçün sıxın.  ilə işarə edilmiş
hərif rejimindən rəqəm rejiminə dəyişmək üçün, # sıxın və
saxlayın, və Nömrə rejimi seçin. Rəqəm rejimindən hərf
rejiminə keçmək üçün, # sıxın və saxlayın.
Yazılış dilinə baxmaq üçün seçin Seçim > Yazı dili.

Ənənəvi mətn daxiletmə
İstənilən işarə görsənənədək təkrar olaraq 2 dən 9 dək
rəqəm klavişlərini sıxın. Mövcud işarələr seçilmiş yazı
dilindən asılıdır.
Əgər istədiyiniz növbəti hərf hazırki hərflə eyni klaviş
üzərindədirsə, kursorun meydana çıxmasını gözləyin və
sonra hərfi daxil edin.
Ən çox işlənilən durğu işarələrinə və xüsusi simvollara
keçid əldə etmək üçün təkrar olaraq 1 sıxın və ya xüsusi
simvolu seçmək üçün * sıxın.

Proqnoz mətn daxil etməsi
Proqnoz mətn daxil etməsi qurulmuş lüğətə əsaslanır
hansına ki, sizdə həmçinin sözlər əlavə edə bilərsiniz.
1. 2 dən 9 dək klavişlərdən istifadə edərək sözləri

yazmağa başlayın. Hər klavişi bir dəfə hər hərf üçün
sıxın.

2. Ara əlavə edərək sözü təsdiq edin, 0 sıxın.

Mətn yaz
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● Əgər söz doğru deyilse, * təkrar olaraq sıxın, və
siyahıdan sözü seçin.

● Əgər sözdən sonra ? işarəsi göstərilirsə, sizin
yazmağı nəzərdə tutduğunuz söz lüğətdə yoxdur.
Lüğətə söz əlavə etmək üçün, Hərfbəh. seçin.
Ənənəvi mətn daxil etmədən istifadə edərək söz
daxil edin, və Ya. saxla seçin.

● Mürəkkəb sözləri yazmaq üçün, sözün birinci
hissəsini daxil edin və onu təsdiq etmək üçün
diyirləmə düyməsini sağa sıxın. Sözün axırıncı
hissəsini yazın və sözü təsdiq edin.

3. Növbəti sözü yazmağa başlayın.

5. Menyularda əməliyyatlar keçirin
Telefon funksiyaları menyulara qruplaşdırılıb. Menyu
funksiyaların və ya seçimlərin hamısı burada
göstərilməyib.
Gözləmə rejimində olarkən, Menyu və istədiyiniz
menyunu və altmenyunu seçin. Seçin Çıx və ya Geri ki,
menyunun hazırki dərəcəsindən çıxasız. Tamamlama
düyməsini basın ki, bilavasitə gözləmə rejiminə qayıdasız.
Menyunun görünüşünü dəyişmək üçün seçin Menyu >
Seçim > Əsas mnyu görnş > Siyahı və ya İşarələr.

Menyularda əməliyyatlar keçirin
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6. Mesaj xidmətləri
Siz mətn, multimedia, audio və fləş mesajları və elektron
poçtu oxuya, yaza, göndərə və saxlaya bilərsiz. Mesaj
xidmətləri yalnız o halda istifadə edilə bilər ki, onlar şəbəkə
və ya xidmət təminatçısı tərəfindən dəstəklənirlər.

Mətn və multimedia mesajları
Siz mesaj yarada bilərsiniz və ona, misal üçün, şəkil əlavə
edə bilərsiniz. Fayl əlavə edildikdə sizin telefon avtomatik
olaraq mətn mesajını multimedia mesajına dəyişir.

Mətn mesajları
Sizin cihazınız bir mesaj limitindən artıq sayda mətn
mesajlarının göndərilməsini dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki
və ya daha artıq mesajlar kimi göndərilir. Sizin şəbəkə
təminatçınız uyğun olaraq qiymət təyin edə bilər. Vurğular
və ya digər işarəli hərflər və bəzi dil seçimlərindən olan
hərflər, daha çox yer tutur və bir mesajda göndərilə biləcək
işarələrin sayını azaldır.
Ekranın yuxarısında olan indikator qalan işarələrin ümumi
sayını və göndərilmə üçün lazım olan mesajların sayını
göstərir.
Hər hansı mətn və ya SMS e-poçt mesajları
göndərməzdən əvvəl, siz öz mesaj mərkəzi nömrənizi
yadda saxlamalısınız. Menyu > Mesajlar > Mesaj

Mesaj xidmətləri
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parametrləri > Mətn mesajları > Mesaj mərkəzləri >
Mərkəz əlavə et seçin, adı və servis təminatçınızdan
nömrəni daxil edin.

Multimediya mesajları və multimediya plyus
mesajları
Multimediya mesajı (MMS) mətn, şəkillər, səs klipləri və
video kliplərdən ibarət ola bilər. Multimediya plyus mesajı
da həmçinin istənilən məzmundan ibarət ola bilər, hətta
telefonunuz tərəfindən dəstəklənməyən fayllar.
Yalnız müvafiq elementləri olan cihazlar multimediya
mesajlarını qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər.
Mesajın görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli
ola bilər.
Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü
məhdudlaşdıra bilər. Daxil edilmiş şəkil bu limiti aşırsa
cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər
balacalaşdıra bilər.

Mühüm:  Mesajları açarkən ehtiyyat tədbirləri görün.
E-poçt mesajları təhlükəli proqramları daşıya bilər və ya
başqa çür sizin cihaza və ya kompyüterə zərərli ola bilər.
Multimediya mesaj servisinin (MMS) mövcudluğu və ona
abunə olmaqla əlaqədar, xidmət təminatçınız ilə əlaqə
saxlayın. Siz həmçinin konfiqurasiya parametrlərini
yükləyə bilərsiniz. Bax "Nokia dəstək" s. 13.

Mesaj xidmətləri
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Mətn və ya multimediya mesajı yarat
1. Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Mesaj seçin
2. Resipient əlavə etmək üçün Kimə: sahəyə fırladın və

resipientlərin nömrələrini və ya e-poçtlarını daxil
edinvə ya resipientləri seçmək üçün Əlavə et seçin.
Resipientlər və mövzular əlavə etmək və göndərmə
seçimlərini təyin etmək üçün Seçiml. seçin.

3. Mətn: sahəsinə fırladın və mesaj mətnini daxil edin.
4. Mesaja məzmun əlavə etmək üçün displeyin

aşağısındakı qoşma zolağa fırladın və arzuladığınız
məzmun növünü seçin.

5. Mesaj göndərmək üçün sıxın Göndər.
Bu mesaj növü displeyin başında göstərilir və mesajın
məzmunundan asılı olaraq avtomatik dəyişir.
Xidmət təminatçıları mesaj növündən asılı olaraq müxtəlif
cür yüklənə bilər. Detallar üçün xidmət təminatçınıza
müraciət edin.

Elektron poçt
Elektron poçtu oxumaq, yazmaq və göndərmək üçün
POP3 və ya İMAP4 elektron poçt ünvanınıza telefonla
keçid əldə edin. Bu elektron poçt proqramı SMS elektron
poçt funksiyasından fərqlidir.
Elektron poçtu istifadə etməzdən əvvəl, sizin elektron poçt
ünvanınız və doğru parametrləriniz olmalıdır. Sizin
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elektron poçt ünvanınızın mövcudluğu və parametrlərini
yoxlamaq üçün, e-poçt xidmət təminatçınızla əlaqə
saxlayın. Siz elektron poçtun konfiqurasiya parametrlərini
konfiqurasiya mesajı şəklində qəbul edə bilərsiniz.

E-poçt qurma köməkçi proqramı
Əgər telefonda heç bir e-poçt parametrləri qurulmayıbsa,
e-poçt köməkçi qurma proqramı avtomatik olaraq işə
başlayır. Əlavə e-poçtu qurmaq üçün köməkçi proqrama
başlamaq üçün, Menyu > Mesajlar və mövcud e-poçtu
seç. E-poçt köməkçi qurma proqramını işə salmaq üçün
Seçiml. > Poçt qutu əlavə et seçin. Ekranda olan
təlimatları izləyin.

Elektron poçt yaz və göndər
Elektron poçt yazmaq üçün seçin Menyu > Mesajlar >
Mesaj yarat > E-poçt mesajı. Elektron poçta fayl əlavə
etmək üçün seçin Seçim > Daxil et. Elektron poçtu
göndərmək üçün zəng düyməsini basın. Lazım olduqu
təqdirdə istədiyiniz ünvanı seçin.

Elektron poçt yüklənişi

Mühüm:  Mesajları ehtiyatla açın. Elektron poçt
mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya
kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.
Qəbul tərzini seçmək üçün Menyu > Mesajlar > Mesaj
parametrləri > E-poçt mesajları > Poçt qutularını redaktə

Mesaj xidmətləri

© 2008 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur 27



et və istədiyiniz elektron poçt qutusunu və Yükləmə
parametrləri > Rejimi bərpa et seçin.
Elektron poçtu yükləmək üçün Menyu > Mesajlar və
istədiyiniz elektron poçt qutusunu seçin; lazım olduqu
təqdirdə qoşulma sorğusunu təsdiq edin.

Fləş mesajı
Fləş mesajları mətn mesajlarıdır, hansılar ki, alınan kimi
ekranda göstərilirlər.
1. Fleş mesaj yazmaq üçün, seçin Menyu > Mesajlar >

Mesaj yarat > Flash mesajı.
2. Qəbul edənin telefon nömrəsini yazın, öz mesajınızı

yazın (maksimum 70 işarə), və Göndər seçin.

Nokia Xpress audio mesajları
Münasib yolla MMS-dən istifadə edərək audio mesajı
yaradın və göndərin.
1. Seç Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Audio

mesaj. Səs yazan açılır.
2. Mesajınızı yazın.
3. Kimə: sahəsinə bir və ya daha çox telefon nömrəsi

daxil edin, və ya nömrəni geri qaytarmaq üçün Əlavə
et seçin.

4. Mesajı göndərmək üçün seçin Göndər.

Mesaj xidmətləri
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Cəld mesajlaşma
Cəld mesajlaşma vasitəsilə (CM, şəbəkə xidməti) siz
şəbəkə daxilində olan istifadəçilərə qısa mətn mesajları
göndərə bilərsiniz. Siz xidmətə yazılmalısınız və istifadə
etmək istədiyiniz CM xidmətində qeydiyyatdan
keçməlisiniz. Öz xidmət təminatçınız ilə bu xidmətlərin
mövcudluğunu, qiymətləri və təlimatları yoxlayın. CM
təminatçınızdan asılı olaraq menyular fərqlənə bilər.
Xidmətə qoşulmaq üçün seçin Menyu > Mesajlar > Ani
mesajlar və ekranda olan təlimatları əsas götürərək
davam edin.

Səs mesajları
Səs poçt qutusu sizin abunə olma ehtiyacınızın ola
biləcəyi şəbəkə xidmətidir. Əlavə məlumat üçün, şəbəkə
təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.
Səs poçtunuza zəng etmək üçün, 1 sıxın və saxlayın.
Səs poçtqutusu nömrənizi redaktə etmək üçün, seçin
Menyu > Mesajlar > Səsli mesajlar > Səsli poçtun
nömrəsi.

Mesaj parametrləri
Sizin mesaj xüsusiyyətlərini qurmaq üçün Menyu >
Mesajlar > Mesaj parametrləri seçin.

Mesaj xidmətləri
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● Ümumi para. —  göndərilmiş mesajları yadda saxlamaq
üçün telefonu qurmaq, mesaj yaddaşı dolduqda köhnə
mesajların üzərinə yazmaq icazəsi vermək və
mesajlarla əlaqədar digər üstünlükləri qurmaq

● Mətn mesajları — çatdırılma hesabatlarına icazə
vermək, SMS və SMS e-poçt üçün mesaj mərkəzləri
qurmaq, işarə dəstəyinin növünü seçmək və mətn
mesajları ilə əlaqədar üstünlükləri qurmaq

● Multimedia msjlar — çatdırılma hesabatlarına icazə
vermək, multimediya mesajlarının görsənməsini
qurmaq, elanların və multimediya mesajlarının qəbul
edilməsinə icazə vermək və multimediya mesajları ilə
əlaqədar digər üstünlükləri qurmaq

● E-poçt mesajları — e-poçt qəbuluna icazə vermək, e-
poçtda şəkil ölçüsünü qurmaq və e-poçtla əlaqədar
digər üstünlükləri qurmaq

7. Kontaktlar
Seç Menyu > Kontaktlar.
Siz adları və telefon nömrələrini telefon yaddaşında və
SİM kart yaddaşında saxlaya bilərsiniz. Telefon yaddaşı
kontaktları nomrələr və mətn parçaları ilə saxlaya bilər.
SİM kart yaddaşında saxlanılan adlar və nömrələr 
işarə ilə göstəriliblər.
Kontaktı əlavə etmək üçün seçin Adlar > Seçiml. > Yeni
kont. əl. et. Kontakta təfsilatları əlavə etmək üçün istifadə
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olunan yaddaşın Telefon və ya Telefon və SIM olduqunu
yoxlayın. Seçin Adlar, ada doğru diyirləyin və seçin
Detallar > Seçim > Detal əlavə et.
Kontaktı axtarmaq üçün seçin Adlar, və kontaktlar
siyahısını diyirləyin yaxud adın ilk hərflərini daxil etməklə
adı axtarın.
Telefonun və SİM kartın yaddaşları arasında kontaktın
surətini çıxartmaq üçün seçin Adlar > Seçim > Kontaktı
kopyala. SİM kart yaddaşı hər bir ad üçün yalnız bir telefon
nömrəsini saxlaya bilər.
Kontaktlarınız üçün SİM kartın və ya telefon yaddaşını
seçmək üçün, adların və nömrələrin kontaktlarda necə
göstərildiyini seçmək üçün və kontaktlar üçün boş və
istifadə olunan yaddaş həcmini nəzərdən keçirmək üçün
seçin Parametrlər.
Siz digər şəxsin əlaqə məlumatını vCard standartını
dəstəkləyən cihazdan biznes kartı şəklində göndərə və ya
qəbul edə bilərsiniz. Vizitkanı göndərmək üçün seçin
Adlar, məlumatı göndərmək istədiyiniz kontaktı axtarın və
seçin Detallar > Seçim > Vizit kart göndər.

8.  Zəng qeydiyyatı 
Zəngləriniz haqda məlumata baxmaq üçün, seçin
Menyu > Zəng tarixçəsi.

Zəng qeydiyyatı
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● Zəng tarixçəsi — xronoloji qaydada təzəlikcə
buraxılmış və qəbul edilmiş zənglər və yığılmış
nömrələrə baxmaq

● Cavabsız zənglər Qəbul edilən zənglər, və ya Yığılan
nömrələr — sizin son zəngləriniz barədə informasiya
üçün

● Mesaj alanlar — sizin ən son mesaj göndərdiyinizin
əlaqələrinə baxmaq

● Zənglərin müddəti Paket məlmt sayğac, və ya Paket
məlmt bağlntı tymri — sizin son danışıqlarınız barədə
ümumi məlumatlara baxmaq

● Mesaj tarixçəsi,və ya Sinxronizasi-ya
tarixçəsi — göndərilmiş və qəbul edilmiş mesajların və
ya sinxronizasiyaların nömrəsinə baxmaq

Qeyd:  Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər
üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən,
hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan
asılı olaraq fərqlənə bilər.

9. Parametlər
Rejimlər
Sizin telefonun rejimlər adlanan müxtəlif parametrlər
qrupları vardır. Siz onları müxtəlif tədbirlər və mühitlər
üçün zəng tonları ilə fərdi edə bilərsiniz.

Parametlər
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Menyu > Parametrlər > Rejimlər, arzuolunan profayl, və
növbəti seçimlərdən seç:
● Aktivləşdir — Seçilmiş profaylı aktiv et
● Şəxsiləşdir — Profayl parametrlərini aktiv et
● Müddətli — Qurtarma vaxtınadək rejimin aktiv olmasını

qur. Rejim üçün qurulmuş vaxt sona çatdıqda, vaxt
məhdudiyyəti olmayan əvvəlki rejim aktiv olur.

Melodiyalar
Siz seçilmiş aktiv rejimin melodiya parametrlərini dəyişə
bilərsiniz.
Seç Menyu > Parametrlər > Melodiyalar. Siz eyni
parametrləri Rejimlər menyusunda da tapa bilərsiniz.
Əgər Siz ən yüksək zəng tonu dərəcəsini seçsəniz, zəng
tonu bir neçə saniyədən sonra öz ən yüksək səviyyəsinə
çatacaq.

Ekran
Seç Menyu > Parametrlər > Displey.
Ekranı avtomatik olaraq tutqun etmək və telefon müəyyən
müddət üçün istifadə edilmədikdə saatı göstərmək üçün
seçin Enerjiyə qənaət edən.
Telefon müəyyən müddət ərzində istifadə edilmədikdə
ekranı avtomatik olaraq söndürmək üçün seçin Yatma
rejimi.

Parametlər
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Tarix və vaxt
Seç Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix.
Tarixi və vaxtı təyin etmək üçün seçin Vaxt və tarix
parametrləri.
Tarix və vaxt formatlarını təyin etmək üçün seçin Tarix və
zaman formatının para..
Telefonun avtomatik olaraq cari saat qurşağına
əsaslanaraq vaxtı və tarixi yeniləmək üçün seçin Tarix və
saatın avt. yenilənməsi (şəbəkə xidməti).

Sürətli düymələr
Şəxsi sürətli düymələrin köməyi ilə siz telefonda çox
istifadə olunan funksiyalara tez bir zamanda giriş əldə edə
bilərsiz. Seç Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım.
Telefonun bir funksiyasını sağ və ya sol seçmə düyməsinə
təyin etmək üçün seçin Sağ seçim düyməsi və ya Sol
seçim düyməsi.
Keçid düyməsi üçün sürətli düymə funksiyalarını təyin
etmək üçün seçin Naviqasiya düyməsi. İstədiyiniz
istiqamətə doğru diyirləyin və Dəyiş yaxud Təyin et və
siyahıdan funksiyanı seçin.

Parametlər
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Əlaqə
Sizin telefon məlumatın ötürülməsi və qəbul edilməsi üçün
digər cihazlara qoşulmaq üçün bir neçə xüsusiyyətləri
təmin edir.

Paket məlumatı
Ümumi paket radio xidməti (GPRS) mobil telefonlara
məlumatı İnternet protokolu ilə (İP) göndərmələri və
qəbulu üçün istifadə olunan bir şəbəkə xidmətidir.
Xidmətdən necə istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üçün
Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Paket məlumat >
Paket məlumat bağlantısı və aşağıdakılardan seç:
● Ehtiyac olduqda  — proqramın ehtiyacı olduqda paket

məlumatın qoşulmasını yaratmaq. Proqram sona
çatdıqda qoşulma bağlanacaqdır.

● Həmişə onlayn  —  telefonu yandırdıqda avtomatik
olaraq paket məlumatı şəbəkəsinə qoşulmaq

Məlumat ötürülməsi
Sizin telefon uzaq İnternet serveri ilə (şəbəkə xidməti)
məlumat ötürülməsini (təqvim, kontaktlar barəsində
məlumat və qeydlər) təmin edə bilər.
Serverdən sinxronizasiya etmək
Uzaq serverdən istifadə etmək üçün sinxronizasiya
xidmətinə yazılın. Daha ətraflı məlumat və bu xidmət üçün
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tələb olunan parametrlər barəsində xidmət təminatçınızla
əlaqə saxlayın.
Telefonunuzdan sinxronizasiyanı başlamaq üçün seçin
Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Məlumat köçür >
Server sinx.

Zənglər və telefon
Seç Menyu > Parametrlər > Zəng.
Daxil olan zəngləri yönləndirmək üçün seçin Zəng
yönləndirməsi (şəbəkə xidməti). Ətraflı məlumat üçün
xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.
Uğursuz zəngdən sonra zəng bağlantısını yaratmaq üçün
on cəhd etmək üçün seçin Avtomatik təkrar zəng >
Aktivləşdir.
Cari zəng zamanı şəbəkənin gələn zəng barəsində sizi
məlumatlandırması üçün seçin Gözləyən zəng xidməti >
Aktivləşdir (şəbəkə xidməti).
Zəng etdiyiniz şəxsə telefon nömrənizi göstərmək və ya
onu ondan gizli saxlamaq üçün seçin Nömrəmi göndər
(şəbəkə xidməti).
Telefonunuzun ekranında istifadə olunan dili seçmək üçün
seçin Menyu > Parametrlər > Telefon > Dil
parametrləri > Telefonun dili.

Parametlər
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Aksesuarlar
Əgər telefon uyğun mobil aksesuara qoşulub və ya
qoşulmuşdursa, bu menyu və digər seçimlər göstərilir.
Seç Menyu > Parametrlər > Aksesuar. Aksesuarı və
aksesuardan asılı olaraq seçimləri edin.

Konfiqurasiya
Siz telefonunuzu müəyyən xidmətlər üçün tələb edilən
parametrlərlə konfiqurasiya edə bilərsiniz. Sizin xidmət
təminatçınızda həmçinin bu parametrləri sizə göndərə
bilər.
Menyu > Parametrlər > Konfiqurasiya və aşağıdakı
seçimlərdən seç:
● Defolt konfiqurasiya parametrləri  — telefonun

yaddaşında saxlanılan xidmət təminatçılarını nəzərdən
keçirmək və defolt xidmət təminatçını təyin etmək üçün

● Büt. proqramlarda defolt aktivləşdir  — dəstəklənən
proqramlar üçün defolt konfiqurasiya parametrlərini
aktiv etmək üçün

● Üstün tutulan giriş nöqtəsi  — yadda saxlanılan giriş
nöqtələrini nəzərdən keçirmək üçün

● Servis provayder dəstəyinə bağlan  — xidmət
təminatçınızdan konfiqurasiya parametrlərini yükləmək
üçün

● Qurğu menecer parametrləri  — telefonun proqram
yeniliklərini qəbul etməsinə icazə verilməsi və ya
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qarşısının alınması üçün. Bu seçim telefonunuzdan
asılı olaraq mövcuddur.

● Şəxsi konfiqurasiya parametrləri  — müxtəlif xidmətlərə
əl ilə yeni şəxsi ünvanlar əlavə etmək, onları aktiv
etmək və ya pozmaq üçün. Yeni şəxsi ünvanı əlavə
etmək üçün seçin Y. əlavə və ya Seçiml. > Yenisini
əlavə et. Xidmət növünü seçin və tələb edilən
parametrləri daxil edin. Şəxsi ünvanı aktiv etmək üçün
ona doğru diyirləyin və seçin Seçiml. > Aktivləşdir.

Zavod parametrlərini bərpa et
Telefonu zavod parametrlərinə bərpa etmək üçün
Menyu > Parametrlər > Zvod parmt. bərpa et və növəti
seçimlərdən seç.
● Yalnız param. bərpa et — heç bir şəxsi məlumatı

silmədən bütün ustülük verilən parametrləri yenidən
qurmaq

● Hamsını bərpa et — bütün üstünlük verilən parametrlər
yenidən qurmaq və əlaqələr, mesajlar, mediya fayları
və aktivasiya klavişləri kimi bütün şəxsi məlumatlar
silmək

10. Operator menyusu
Sizin şəbəkə operatorunuz tərəfindən təmin edilən
xidmətlər portalına keçid əldə edin. Daha ətraflı məlumat
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üçün şəbəkə operatorunuza müraciət edin. Operator bu
menyunu xidmət mesajı ilə təkmilləşdirə bilər.

11. Qalereya
Müəlliflik hüququ mühafizəsi bəzi şəkillərin, musiqinin
(zəng tonlarıda daxil olmaqla), və digər məzmunun
surətini çıxarmağın, dəyişdirməyin, ötürülməyin və irəli
göndərilməsinin qarşısını ala bilər.
Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHİ) tərəfindən qorunan
tərkib birgə fəallaşdırma düyməsi vasitəsilə görünür ki, bu
da tərkibdən istifadə etmək üçün Sizin hüquqlarınızı
müəyyənləşdirir.
Sizin telefon qəbul olunan tərkibi qorumaq üçün rəqəmli
hüquqların idarəsi (RHİ) sistemini dəstəkləyir. İstənilən
məzmunun və aktivasiya açarın çatdırılma qaydalarını
onların qəbulundan əvvəl həmişə yoxlayın çünki onlar
ödənişli ola bilər.
Qovluqları nəzərdən keçirmək üçün seçin Menyu >
Qalereya.

12. Media
Kamera və video
Sizin cihaz 640 x 480 pikselə qədər şəkil ölçülərini
dəstəkləyir.

Qalereya
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Şəkil çək
Statik şəkil funksiyasından istifadə etmək üçün seçin
Menyu > Medya > Kamera və ya əgər kamera funksiyası
aktivdirsə, sağa və ya sola diyirləyin. Şəkili çəkmək üçün
seçin Çək.
Kameranı gecə rejiminə keçirmək, taymeri işə salmaq və
ya şəkilləri sürətli ardıcılıqla çəkmək üçün seçin Seçim və
istədiyiniz seçimdən yararlanın. İlkin baxışın tərzini və
vaxtını təyin etmək üçün seçin Seçim > Parametrlər >
Şəkilə baxma vaxtı.
Video klip çəkmək
Video funksiyasından istifadə etmək üçün, seçin Menyu >
Medya > Kamera > Seçiml. > Video; və ya əgər kamera
funksiyası aktivdirsə, sola və sağa diyirləyin. Video çəkilişi
başlamaq üçün seçin Yaz.
Çekəbiləcəyiniz video klipin uzunluqunu təyin etmək üçün
seçin Menyu > Medya > Kamera > Seçiml. >
Parametrlər > Video klip uzunluğu.

Səsyazan
Səsyazmanı başlamaq üçün seçin Menyu > Medya >
Səs yazan və ekrandakı virtual səsyazma düyməsini
basın.
Səsyazmanı zəng zamanı başlamaq üçün seçin Seçim >
Səs yaz. Zəngi yazaraq telefonu normal istifadə
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vəziyyətində qulağınıza yaxın yerləşdirin. Səsyazma
Qalereya > Səsyazmalar saxlanılır.
Ən son səsyazmaya qulaq asmaq üçün seçin Seçim >
Son yazılanı çal. Son səsyazmanı multimedia mesaj
vasitəsilə göndərmək üçün seçin Seçim > Son yazılanı
gönd..

13. Proqramlar
Telefonunuzun proqram təminatı xüsusi olaraq bu Nokia
telefonu üçün hazırlanmış bəzi oyunlar və Java
proqramlarını özündə birləşdirə bilər.
Seç Menyu > Proqramlar.
Oyuna başlamaq və ya proqramı açmaq üçün, seç
Oyunlar və ya Kolleksiya. Oyun və ya proqram üçün diyirlə
və seç Aç.
Oyunlar və proqramlar üçün nəzərdə tutulan boş yaddaşın
həcminə baxmaq üçün seç Seçim > Yaddaşın statusu.
Oyunu və ya proqramı yükləmək üçün seç Seçim >
Yükləmələr > Oyun yükləmələri və ya Proq. yükləmələri.
Sizin telefon J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir.
Proqramı yükləməzdən əvvəl onun sizin telefonla
uyğunluq təşkil etdiyinə əmin olun.
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Mühüm:  Yalnız etibarlı mənbələrdən olan,
məsələn, Symbian Nişanlı və ya Yoxlanmış Java TM

əlavələrdən və proqram təminatlarından istifadə edin.
Yüklənilmiş proqramlar Qalereya yerinə Proqramlar da
saxlanıla bilər.

14. Gündəlik
Zəngli saat
Seç Menyu > Gündəlik > Zəngli saat.
Zəngli saatı yandırmaq və ya söndürmək üçün seçin
Siqnal:. Zəngli saatın vaxtını təyin etmək üçün seçin
Siqnal vaxtı:. Seçilmiş həftə günləri ərzində telefonun
zəngli saatının çalışmasını etmək üçün seçin
Təkrarlanma:. Zəngli saatın tonunu seçmək və ya
şəxsləndirmək üçün seçin Siqnal melodiyası:. Mürgüləmə
tonunun vaxtını təyin etmək üçün seçin Mürgülə.
fasiləsi:.
Zəngi dayandırmaq üçün, seç Dayan. Əgər siz imkan
versəniz ki, telefon bir dəqiqə ərzində zəng çalsın və ya
Mürgülə seçsəniz, zəng mürgüləmə vaxtı üçün dayanaraq
sonra yenidən başlayacaq.
cihaz sönülü olan zaman zəng saatı çatdıqda, cihaz özü
yanır və zəng melodiyasını səsləndirməyə başlayır. Əgər
siz Dayan seçsəniz, cihaz sizin cihazı zənglər üçün aktiv
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etmənizi soruşur. Cihazı söndürmək üçün Xeyr və ya zəng
etmək və zəngləri qəbul etmək üçün Bəli seçin. Simsiz
qurğunun istifadəsi təhlükəyə və müdaxiləyə səbəb ola
bildikdə Bəli seçməyin.

Təqvim və işlər siyahısı
Seç Menyu > Gündəlik > Təqvim. Hal-hazıki tarix
çərçivədə göstərilib. Əgər gün üçün nəzərdə tutulmuş hər
hansı qeydlər varsa, gün qalın tərzdə yazılacaqdır.
Təqvim qeydi etmək üçün lazım olan tarixə doğru diyirləyin
və seçin Seçiml. > Qeyd yarat.
Gün qeydlərinə baxmaq üçün seç Göstər. Təqvimdəki
bütün qeydləri silmək üçün, ay və ya həftə görünüşü və
Seçiml. > Bütün qeydləri sil seç.
İşlər siyahısını nəzərdən keçirmək üçün seçin Menyu >
Gündəlik > Ediləcəklər siyah.. İşlər siyahısı göstərilir və
birincilik dərəcəsinə uyğun olaraq ayrılır. Qeydi əlavə
etmək, pozmaq və ya göndərmək, onu bitirilmiş kimi
göstərmək və ya işlər siyahısını bitirmə vaxtına əsasən
ayırmaq üçün seçin Seçim.

15.  İnternet 
Telefonunuzun brauzeri ilə siz müxtəlif mobil İnternet
xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Görünüş ekranın
ölçüsündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Siz, ola bilər,
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İnternet səhifələrin bütün təfsilatlarını nəzərdən keçirə
bilməyəcəksiniz.

Mühüm:  Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli
proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri
istifadə edin.
Öz xidmət təminatçınız ilə bu xidmətlərin mövcudluğunu,
qiymətləri və təlimatları yoxlayın.
İnternet səhifələrin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb edilən
konfiqurasiya parametrlərini siz xidmət təminatçınızdan
konfiqurasiya mesajı vasitəsilə ala bilərsiniz.
Xidməti kökləmək üçün Menyu > İnternet >
Parametrlər > Konfiqurasiya parametrləri,
konfiqurasiyanı və hesabı seçin.

Xidmətə qoşul
Xidmətə qoşulmaq üçün Menyu > İnternet > Ev seçin; v
ya gözləmə rejimində 0 sıxın və saxlayın.
Əlfəçin seçmək üçün seçin Menyu > İnternet >
Əlfəcinlər. Sizin qurğunuz Nokia ilə əlaqəsi olmayan
üçüncü tərəflər tərəfindən təmin edilən saytlara keçid
icazə verə bilər və ya onda bəzi əlfəcinlər və linklər
qabaqcadan qurulmuş ola bilər. Nokia bu saytlar üçün heç
bir məsuliyyəti təsdiq etmir və üzərinə götürmür. Əgər siz
onlara keçmək istəsəniz, siz hər hansı internet saytı ilə
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təhlükəsizlik və tərkib üçün edəcəyiniz eyni ehtiyyat
tədbirlərini görməlisiniz.
Son URL seçmək üçün Menyu > İnternet > Son veb
ünvanı seçin.
Xidmətin ünvanını daxil etmək üçün Menyu > İnternet >
Ünvana get seçin. Ünvanı daxil edin və OK seçin.
Xidmətə qoşulduqdan sonra, siz onun səhifələrini axtara
bilərsiniz. Telefon klavişlərinin funksiyaları müxtəlif
xidmətlərdə dəyişə bilər. Telefon displeyi üzrə mətn
bələdçisini izlə. Əlavə məlumat üçün, şəbəkə təminatçınız
ilə əlaqə saxlayın.

Görünüş parametrləri
İnternet səhifələrini nəzərdən keçirərək seçin Seçiml. >
Digər seçimlər > Görüntü para.. Mövcud seçimlərə
aşağıdakılar daxil ola bilər:
● Sətirdən keçirmə  — Mətnin necə göstərilməsini

seçmək.
● Siqnallar  — İnternet səhifələrini nəzərdən keçirərək

təhlükəsiz qoşulmanın təhlükəli qoşulmaya keçdiyi
zaman siqnal verməsi üçün Təhlükəli bağlantı üçün
siqnal > Bəli seçin. Təhlükəsiz səhifə tərkibində
təhlükəli element daxil olduqu zaman siqnal verilməsi
üçün Təhlükəli elementlər üçün siqnal > Bəli seçin. Bu
siqnallar təhlükəsiz qoşulmaını təmin etmir.
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● Simvol şifrələmə  — Brauzer səhifəsinin məzmununa
şifrələmə təyin etmək üçün İçindəkilər şifrələnir seçin.

Keş yaddaş
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə
edilən yaddaş yeridir. Əgər siz parol tələb edən məxfi
məlumata çıxmağa cəhd göstərmişsinizsə və ya
çıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı
təmizləyin. Girişi əldə etdiyiniz məlumat və ya xidmət keş
yaddaşında saxlanılır.
Axtarış zamanı keşi təmizləmək üçün Seçim > Digər
seçimlər > Keşi sil seçin. Telefonun kukilərin qəbulunu
qadağan etmək yaxud onların qəbuluna icazə vermək
üçün İnternet səhifələrinə baxım zamanı seçin Seçiml. >
Digər seçimlər > Təhlükəsizlik > Kuki parametrləri;
yaxud gözləmə rejimində seçin Menyu > İnternet >
Parametrlər > Təhlükəsizlik parametrləri > Kukilər.

Gələn xidmət məktubların qutusu
Sizin xidmət təminatçınız xidmət mesajlarını birbaşa sizin
telefonunuza göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Xidmət
mesajları daxilində mətn mesajı və ya xidmətin ünvanı
olan bildirişlərdirlər (məsələn, xəbər başlıqları).
Xidmət mesajını oxumaq üçün seçin Göstər. Əgər siz
Çıx seçsəniz, mesaj Servis poçtu köçürüləcək.
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Telefonun parametrlərini xidmət mesajların qəbulu üçün
qurmaq üçün seçin Menyu > İnternet > Parametrlər >
Servis poçtu parametrləri > Servis mesajları >
Aktivləşdir.

Brauzer təhlükəsizliyi
Bank əməliyyatları və ya şəbəkə daxilində alış-veriş kimi
müəyyən xidmətlər üçün təhlükəsizlik xüsusiyyətləri tələb
oluna bilərlər. Bu növ qoşulmalar üçün sizə təhlükəsizlik
sertifikatları və, ola bilsin ki, SİM kartınızda mövcud olan
təhlükəsizlik modulu tələb oluna bilər. Daha ətraflı
məlumat almaq üçün xidmət təminatçınızla əlaqə
saxlayın.

16. SİM xidmətləri
Sizin SİM kart istifadə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri
təmin edə bilər. Bu menyuya yalnız sizin SİM kart
tərəfindən dəstəkləndikdə daxil ola bilərsiniz. Menyunun
adı və məzmunu mövcud olan xidmətlərdən asılıdır.
SİM kartla bağlı xidmətlərin mövcudluğu və məlumat üçün
Sizin SIM kart satıcısı ilə əlaqə saxlayın. Bu satıcı xidmət
provayderi, şəbəkə operatoru və digər subyekt ola bilər.
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17. Batareya haqqında məlumat
Batareyanın doldurulması bə
boşaldılması
Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir.
Batareya yüzlərlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin
vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə
rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısadırsa batareyanı
dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş
batareyaları istifadə edin və batareyanızın doldurulması
üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon
üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran qurğuları
istifadə edin.
Batareya ilk dəfə dəyişdirilərkən və ya batareya uzun
müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza
birləşdirmək, sonra ayırmaq və batareyanın
doldurulmasının başlanması üçün təkrar birləşdirmək
tələb oluna bilər.
Batareyanı dolduran qurğu istifadə edilmədikdə, onu
elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş
batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş saxlamayın, çünki
normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak
müddətini qısalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam
doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.
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Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın
doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng
edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.
Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Heç
vaxt zədələnmiş batareya və ya batareyanı dolduran
qurğu istifadə etməyin.
Batareyanın qısa qapanmasına yol verməyin. Təsadüfi
qısa Təsadüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac, və ya qələm
kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və
mənfi (-) terminalları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər.
(Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir.)
Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul
kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısa
qapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər
verə bilər.
Batareyanı yayda və ya qışda bağlı avtomobildə kimi isti
və soyuq yerdə saxlanılması batareyanın keyfiyyətinə və
istehlak müddətinə təsir edir. Həmişə batareyanı 15°C və
25°C (59°F və 77°F) arasında olan hərarət dərəcəsində
saxlamağa çalışın). İsti və soyuq batareya ilə cihaz, hətta
tam doldu olsa belə müvəqqəti işləyə bilmir. Batareyanın
iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə
xüsusilə məhdud olur.
Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda
atmayın. Batareyalar zədələndikdə də partlayışa səbəb
ola bilər. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv
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edin. Mümkün olduqda batareyanı başqa məqsəd üçün
istifadə edin. Ev tullantısı kimi atmayın.
Elementləri, ya da batareyanı kəsmək, və ya sökmək
olmaz. Əgər batareyadan maye axsa, bu surətdə mayenin
dəri, və gözlərinizə dəyməsinə imkan verməyin. Bu baş
verdiyi halda isə dəri, və ya gözlərinizi dərhal su ilə yuyun,
ya da tibbi yardım axtarın.

Nokia batareyasının identifikasiyası
qaydaları
Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarını
istifadə edin. Orijinal Nokia batareyasını aldığınıza əmin
olmaq üçün onu səlahiyyətli Nokia dilerindən alın və
aşağıdakı addımları izləyərək holoqramı yoxlayın:
Dörd addımın müvəffəqiyyətli tamamlanması batareyanın
orijinallığının tam təsdiqi deyil. Əgər batareyanın orijinal
Nokia batareyası olduğuna dair sizdə şübhə varsa, siz onu
istifadə etməkdən çəkinməli və yardım üçün
yaxınlığınızda olan səlahiyyətli Nokia xidmət şəbəkəsinə
və ya dilerinə müraciət etməlisiniz. Səlahiyyətli Nokia
xidmət şəbəkəsi və ya dileri batareyanın orijinallığını
yoxlayacaq. Batareyanın orijinallığı təsdiq edilmədikdə
onu aldığınız yerə qaytarın.

Batareya haqqında məlumat
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Orijinal holoqram
1. Etiketdə olan holoqrama

baxarkən siz bir bucaqdan
Nokianın birləşdirən əllər
simvolunu, digər bucaqdan isə
Nokia Orijinal Aksesuarlar
loqosunu görməlisiniz.

2. Holoqramı sol tərəfə əydikdə siz
hər tərəfdə müvafiq olaraq 1, 2, 3
və 4 nöqtə görməlisiniz.

Batareyanız orijinal deyilsə?
Əgər siz batareyanın orijinal Nokia batareyası olduğunu
etiketdə olan holoqramla təsdiq edə bilmirsinizsə,
batareyanı istifadə etməyin. Həmin batareyanı yardım
üçün yaxınlığınızda olan Nokia şəbəkə xidmətinə və ya
dilerinə aparın. Istehsalçı tərəfindən təsdiq edilməmiş
batareyanın istifadəsi təhlükəli ola bilər və sizin cihazınıza
və onun aksesuarlarına zərər verə bilər. Həmçinin bu hal
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cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də
qüvvədən düşməsinə səbəb ola bilər.
Orijinal Nokia batareyaları haqqında daha ətraflı məlumat
üçün bax www.nokia.com/battery.
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Baxım və texniki qulluq
Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq
məhsuludur və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən
təkliflər zəmanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına
yardım edəcək.
● Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ

maye və rütubətin tərkibində eletron sxemlərin
korroziyasına səbəb ola biləcək minerallar ola bilər.
Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və onu
yenidən yerinə yerləşdirənə qədər cihazın tam
qurumasını təmin edin.

● Cihazı tozlu, kirli yerlərdə istifadə etməyin və
saxlamayın. Onun ayrıla bilən hissələri və elektron
komponentləri zədələnə bilər.

● Cihazı isti yerdə saxlamayın. Yüksək temperatur
elektron cihazların istehlak müddətini qısaldır,
batareyaları zədələyir və müəyyən plastik hissələri əyir
və ya əridir.

● Cihazı soyuq yerdə saxlamayın. Cihaz normal
temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yarana
bilər bə bunun nəticəsində elektron sxemlərin plataları
zədələnə bilər.

● Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.
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● Cihazı yerə salmayın, taqqıldatmayın və ya
silkələməyin. Kobud rəftar daxili montaj platasını və
dəqiq mexanika elementlərini qıra bilər.

● Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi
preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü
tozlardan istifadə etməyin.

● Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri
tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.

● Kamera, yaxınlaşdırıcı qurğu, və fotodetektor linzaları
kimi optik şüşələrin təmizlənməsi üçün yumşaq, quru
parça istifadə edin.

● Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici
antenalardan istifadə edin. Qadağan edilmiş
antenaların, modifikasiyaların və ya aksessuarların
istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio
cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların
pozulmasına səbəb ola bilər.

● Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
● Cihazınızı xidmət şəbəkəsinə göndərdikdə həmişə

saxlamaq istədiyiniz məlumatın (əlaqələr və təqvim
qeydləri kimi) surətini çıxarın.

● Optimal iş rejimi üçün cihaz vaxtaşırı söndürülməlidir,
bunun üçün cihazı söndürün və batareyanı çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin
cihazınıza, batareyaya, batareya doludran qurğuya və ya
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hər hansı aksessuara şamil edilir. Hər hansı cihaz düzgün
işləmədikdə onu təmir üçün yaxınlıqda yerləşən
səlahiyyətli xidmət şəbəkəsinə aparın.

Tullanması
Məhsulunuzun, kitabçanın və ya qablaşdırmanın
üzərindəki üstündən xətt çəkilən təkərli zibil qutusu
şəkli sizə xatırladır ki, Avropa İttifaqında bütün
elektrik və elektronik məhsullar, batareyalar və

akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrıca toplama
yerlərinə aparılmalıdır. Bu məhsulları çeşidləndirilməmiş
bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin.
Nəzarətsiz tullantılar nəticəsində ətraf mühitə və ya insan
sağlamlığına zərər vurmanın qarşısını almaq və material
resurslarının yenidən istifadə edilə bilməsi üçün
məhsulları toplama məntəqələrinə aparın. Toplama
barədə məlumatı pərakəndə satıcıdan, yerli tullantı üzrə
idarələrdən, milli istehsalçıya nəzarət edən təşkilatlardan
və ya yerli Nokia nümayəndəliyindən əldə edə bilərsiniz.
Ətraflı məlumat üçün məhsulun Eko-Bəyannaməsinə və
ya ölkəyə xas məlumatlara bu ünvandan baxın
www.nokia.com.
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Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat
Kiçik uşaqlar
Sizin cihazda və aksessuarlarda xırda hissələr ola bilər.
Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

İş mühiti
Bu qurğu, normal istifadə zamanı qulağa qoyulduqda,
həmçinin bədəndən ən azı 2,2 santimetr (7/8 düym)
məsafədə olduqda belə radiotezliklərin təsiri haqda rəhbər
göstərişlərin tələblərini ödəmək iqtidarındadır. Bədən
üzərində daşınmaq üçün diplomat, kəmər sıxacı və
tutacaq istifadə edilirsə bu əşyalarda metal olmamalı və
cihaz bədəndən yuxarıda qeyd edilən məsafədə
yerləşdirilməlidir.
Məlumat fayllarını və ya mesajları göndərmək üçün bu
cihaz şəbəkə ilə keyfiyyətli əlaqəni tələb edir. Müəyyən
hallarda belə əlaqə təmin edilməyincə faylların və ya
mesajların göndərilməsi ləngidilə bilər. Məlumatın
göndərilməsi bitənə qədər əmin olun ki, yuxarıda
göstərilən ayırma məsafəsinə riayət edilir.
Cihazın hissələri maqnitdir. Metal əşyalar qurğuya təsir
edə bilər. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan
vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki onlarda olan
məlumat silinə bilər.
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Tibbi cihazlar
Radio ötürücü avadanlığın, o cümlədən simsiz telefonların
işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının
funksionalığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının lazımi
qaydada RF enerjisindən qorunduğunu müəyyən etmək
və istənilən suallarla bağlı həkim və tibb cihazının
istehsalçısına müraciət edin. Əgər tibbi avadanlıqlar
yerləşən məkanda telefon aparatını söndürmək tövsiyyəsi
barədə elan vurulubsa, bu tələbə əməl etmək lazımdır.
Xəstəxanalar və tibb müəssisələri xarici RF enerjisinə
həssas olan avadanlıqdan istifadə edə bilər.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar
Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi
cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün
nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo
defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum
15.3 sm məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər
bunları etməlidirlər:
● Simsiz cihaz işə salındıqda tibbi cihazla onun arasında

minimum 15.3 sm məsafə saxlamalıdırlar.
● Cihazı döş cibində daşımayın.
● Ehtimal müdaxiləni azaltmaq üçün simsiz cihazı tibbi

cihaz olmayan tərəfdəki qulağa tutmalıdırlar.
● Müdaxilə olduğuna dair şübhə yaranarsa, dərhal simsiz

cihazı söndürməlidirlər.
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● Tibbi cihazlar barədə istehsalçıların yazdığı təlimatları
oxumalı və əməl etməlidirlər.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə
istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət
edin.

Eşitmə cihazları
Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə
təsir edə bilər. Belə müdaxiləni hiss etdikdə xidmət
provayderinizdən məsləhət alın.

Avtomobillər
RF signalları avtomobillərdə düzgün quraşdırılmamış və
ya düzgün mühafizə edilməmiş elektron yanacaq
yeridilməsi sistemi, blokirovkaya qarşı elektron tormoz
sistemləri, elektron surət tənzimləyən sistemlər, hava
kisəsi sistemləri kimi elektron sistemlərə təsir edə bilər.
Daha ətraflı məlumat üçün sizin avtomobilin və ya ona
əlavə edilmiş avadanlığın istehsalçısı və ya onun dileri ilə
əlaqə saxlayın.
Yalnız professional personal cihaza texniki xidmət göstərə
bilər və cihazı avtomobildə quraşdıra bilər. Qüsurlu
quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və bu cihaza
tətbiq ediləcək hər hansı zəmanətin qüvvədən düşməsinə
səbəb ola bilər. Avtomobilinizdə bütün simsiz cihaz
avadanlığının düzgün quraşdırıldığını və işlədiyini
mütəmadi olaraq yoxlayın. Tez alışan mayeləri, qazları və
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partlayıcı maddələri cihazın, onun hissələrinin və
aksesuarlarının daşındığı bölmədə saxlamayın və
daşımayın. Hava balışı ilə təchiz edilmiş avtomobillərlərlə
bağlı unutmayın ki, hava kisələri böyük güclə şişirdilir.
Hava balışının olduğu və ya açılacağı ərazıdə əşyaları, o
cümlədən quraşdırılmış və ya daşınan avadanlığı
yerləşdirməyin. Avtomobilin daxilində simsiz avadanlığın
düzgün quraşdırılmaması və hava kisəsinin şışməsi ciddi
xəsarətlə nəticələnə bilər.
Təyyarədə uçuş zamanı cihazın istifadəsi qadağan edilir.
Təyyarəyə minməmişdən əvvəl cihazı söndürün. Simsiz
telecihazların istifadəsi təyyarənin idarə edilməsi üçün
təhlükəli ola bilər, simsiz telefon şəbəkəsini qıra bilər və
qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit
Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazidə telefonu
söndürün və bütün işarələrə və göstərişlərə riayət edin.
Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazi adətən
avtomobilinizin mühərriyinin söndürülməsi tövsiyyə edilən
ərazıni əhatə edir. Belə ərazilərdə qığılcımlar partlamaya
yaxud yanğına səbəb olur və bədən xəsarəti və ya hətta
ölümlə nəticələnir. Telefonu xidmət stansiyalarında olan
qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün.
Yanacaq depolarında, saxlama və paylama
məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış
əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət
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edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə
olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilirlər. Bunlara
qayıqlarda göyərtənin aşağısı, kimyəvi maddə daşıma və
ya saxlama yerləri və havada toz, metal tozları və ya
müxtəlif kimyəvi hissəciklər olan yerlər daxildir. Maye
qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin
avtomobillərin yaxınlığında istifadə eilib edilməyəcəyini
soruşmalısınız.

Təcili yardım zəngləri

Mühüm:  Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar
radio siqnalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri
şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış
funksiyaları istifadə edərək işləyir. Bununla bağlı olaraq
hər bir şəraitdə əlaqələrə zəmanət verilə bilməz. Təcili
tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız
simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.
Təcili yardım zəngini etmək üçün:
1. Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq

siqnal intensivliyini yoxlayın.
Müəyyən şəbəkələr qüvvədə olan SİM kartının cihaza
düzgün salınmasını tələb edə bilər.

2. Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək
üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.
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3. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil
edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq
fərqlənir.

4. Zəng düyməsini basın.
Müəyyən elementlər istifadə edildikdə təcili zəng
etməzdən əvvəl həmin elementlərin söndürülməsi tələb
oluna bilər. Daha ətraflı məlumat üçün bu təlimata və ya
xidmət provayderinizə müraciət edin.
Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı
mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz
cihazınız yeganə kommunikasıya vasitəsi ola bilər. İcazə
verilənədək zəngi bitirməyin.

SERTİFİKATLAŞDIRMA MƏLUMATI
(XAD)
Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına
cavab verir.
Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu
cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş
radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi
hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu Rəhbər prinsiplər
İCNİRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki,
yaş həddi və sağlamlıq keyfiyyətləri nəzərə alınmadan,
hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan
təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.
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Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi
Absorbsiya Dərəcəsi (XAD) kimi tanınan ölçü vahidi
istifadə edilir. ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş
SAR həddi 2.0 vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma
ortalamaqla. XAD üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş
tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc
səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində
keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal
dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə
ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu
rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin
şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə
olmağınızdan asılıdr. Bu cihazın qulaqda istifadəsi
zamanı sınaqdan keçirilərkən ən yüksək XAD dərəcəsi
1.19 W/kg.
Qurğu hissələrinin və aksessuarlarının istifadəsi SAR
dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən
və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq XAD dərəcələri
fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqda
məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.
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