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

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye
neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.
YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her
zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.
GİRİŞİM
Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN
Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya
patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.
KALİFİYE SERVİS
Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri
bağlamayın.
SUYA DAYANIKLILIK
Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.
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1. Genel bilgiler
Cihazınız hakkında
Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri içinde kullanım
için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza
başvurun.
Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara
uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.
Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin
kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.
Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden
yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz.
Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir
onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz
güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:  Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık
olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği
durumlarda cihazı açmayın.
Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını
bulundurmayı unutmayın.
Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım
kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.
Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Şebeke servisleri
Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir.
Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer
şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler
yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana
şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan
kontrol edin. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri
belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek
kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri
desteklemeyebilir.
Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya
etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde
görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde
değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis
sağlayıcınıza başvurun.
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Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler.
Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama ve e-posta uygulaması gibi belirli
özellikleri ilgili teknolojilerin desteklenmesini gerektirir.

Paylaşılan hafıza
Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-
posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması,
hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Paylaşılan
hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir
mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada
saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

Erişim kodları
Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.
Önceden ayarlanmış olan kod 12345'tir. Yeni bir kod oluşturabilir ve mevcut kodu
değiştirebilirsiniz, ve telefonu kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu
telefonunuzun dışında güvenli bir yerde saklayın. Bu kodu unutursanız ve telefonunuz
kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz
gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına başvurun veya telefonunuzu
satın aldığınız bayi ile görüşün.
SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere
erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2
kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar
yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.
Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza
PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini
kullanırken gereklidir.
Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için
Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin.

Nokia desteği
Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili
servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret
edin.
Yapılandırma ayarları servisi
www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi
yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.
Nokia PC Suite
www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk
listesine başvurun.

Genel bilgiler
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Nokia Care servisleri
Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/
customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri
listesini kontrol edin.
Bakım
Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia Care noktasını
kontrol edin.

2. Başlarken
SIM kartı ve bataryayı takma
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.
SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden,
kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Serbest bırakma düğmesine (1) basın ve arka kapağı (2) çıkarın.
2. Bataryayı (3) çıkarın.
3. SIM kart yuvasını açın ve SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde (4) yuvaya

yerleştirin. SIM kart yuvasını kapatın.
4. Bataryayı (5) takın ve arka kapağı (6) yerine takın.

Bataryayı şarj etme
Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa,
aşağıdakileri yapın:
1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazını cihaza bağlayın.
3. Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını

cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.
Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı
şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin
ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Başlarken
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Anten
Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda
olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına
dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini
etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına
neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.
Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Kulaklık
Uyarı:  Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese

maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi
fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulŞebekeniza yakın tutmayın.

Uyarı:  Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri
duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon
setini kullanmayın.
Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya
kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine
özen gösterin.
Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın.
Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Başlarken
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Tuşlar ve parçalar
1 Kulaklık
2 Şarj cihazı konektörü
3 Kulaklıklı mikrofon konektörü
4 Ekran
5 Seçim tuşları
6 Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu

olarak anılacaktır
7 Arama tuşu
8 Bitir/Güç tuşu
9 Tuş takımı
10 Serbest bırakma düğmesi
11 Hoparlör
12 Mikrofon

Not:  Bu konektör yalnızca yetkili servis elemanı tarafından kullanılmak üzere
tasarlandığı için dokunmayın.

Telefonu açma ve kapatma
Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu
Telefon kullanıma hazırsa ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme
modundadır.

Başlarken
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1 Şebeke sinyal gücü
2 Batarya şarj düzeyi
3 Şebeke ismi veya operatör logosu
4 Seçim tuşlarının işlevleri

Sol seçim tuşu Git, kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görebilmeniz içindir. Listeyi
görüntülerken, kullanılabilen işlevleri görmek için Seçenek > Seçenekleri belirle
seçeneğini veya kısayol listenizdeki işlevleri düzenlemek için Seçenek > Düzenle
seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi
Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için Menü öğesini seçin ve tuş takımını
kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.
Tuş takımı kilidini açmak için Tuş aç öğesini seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.
Güvenlik tuş kilidi etkinse istendiğinde güvenlik kodunu girin.
Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını
otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için Menü > Ayarlar > Telefon >
Otomatik tuş kilidi > Açık öğesini seçin.
Tuş takımı kilitliyken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı
bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.
Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken
de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler
Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan
kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Arka planda çalışan uygulamalar
Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya
ömrünü azaltır.

3. Aramalar
Arama yapma veya cevaplama
Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin.
Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya
kulaklıklı mikrofonun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı
kaydırın.

Aramalar
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Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek
için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör
Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için Hoparl. veya
Normal seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı:  Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı
kulŞebekeniza yakın tutmayın.

Arama kısayolları
Telefon numarasına numara tuşlarından birini, 2 - 9, atamak için Menü > Rehber >
Hızlı aramalar öğesini seçip istediğiniz numaraya kaydırın ve Ata öğesini seçin.
İstediğiniz telefon numarasını girin veya Bul seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir
kartviziti seçin.
Hızlı arama işlevini açmak için Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık öğesini
seçin.
Hızlı aramayı kullanarak aramak için bekleme modundayken istediğiniz numara tuşunu
basılı tutun.

4. Metin yazma
Metin modları
Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini
kullanabilirsiniz.
Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin
tahmini arasında geçiş yapmak için Seçenek tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği
tüm dilleri desteklemez.
Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir.
Küçük/büyük harf değişimi yapmak için # tuşuna basın. Harf modundan  ile
belirtilen sayı moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun ve Sayı modu öğesini seçin.
Sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun.
Yazı dilini ayarlamak için Seçenek > Yazma dili öğesini seçin.

Normal metin girişi
İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler
seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.
İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi
girin.

Metin yazma
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En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için 1 tuşuna tekrar
tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için * tuşuna basın.

Akıllı metin girişi
Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.
1. 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa

yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.

● Sözcük doğru değilse, art arda * tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
● Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte

bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için Harfle seçeneğini belirleyin.
Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Kaydet seçeneğini
belirleyin.

● Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak
için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme
Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek
öğeleri burada açıklanmaz.
Bekleme modunda, Menü seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.
Geçerli menü düzeyinden çıkmak için Çık veya Geri seçeneğini belirleyin. Doğrudan
bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek
için Menü > Seçenek > Ana menü görün. öğesini seçin.

6. Mesajlaşma
Kısa mesaj ve multimedya mesajları, sesli ve hızlı mesajlar ve e-posta okuyabilir,
yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis
sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları
Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim iliştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya
iliştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar
Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar
iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre
yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki

Menülerde gezinme
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karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını
sınırlar.
Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki
sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik
özelliklerine uygundur.
İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle
bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır. Bu numarayı el ile
girmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj
merkezleri > Merkez ekle öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız
numarayı girin.

Multimedya mesajları
Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.
Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve
görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.
Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa
cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli:  Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya
cihazınız ya da PC’niz için başka şekillerde zararlı olabilir.
Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis
sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. Bkz.
"Nokia desteği", s. 8.

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma
1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Mesaj seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için Kime: alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta

adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için Ekle öğesini
seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için
Seçenek öğesini seçin.

3. Metin: alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz

içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: Gönder
Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde
değişir.
Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla
görüşün.

Mesajlaşma
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E-posta
E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza
telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.
E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru
olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için
e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma
mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı
Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı
otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için,
Menü > Mesajlar'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için
Seçenek > Posta kutusu ekle seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme
E-postayı yazmak için, Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı
düğmesini seçin. E-postaya dosya eklemek için, Seçenek > Ekle düğmesini seçin. E-
postayı göndermek için, arama tuşuna basın. Gerekirse istediğiniz hesabı seçin.

E-posta indirme

Önemli:  Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya
cihazınız ya da PC’niz için başka şekillerde zararlı olabilir.
Alım modunu seçmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta
mesajları > Posta kutularını düzenle seçeneğini belirleyip istediğiniz posta
kutusunu seçin ve İndirme ayarları > Alım modu seçeneğini belirleyin.
E-postayı indirmek için Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyip istediğiniz posta
kutusunu seçin; gerekirse bağlantı için sorguyu onaylayın.

Flaş mesajlar
Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.
1. Hızlı mesaj yazmak için Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj öğesini

seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve

Gönder öğesini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları
MMS kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj yaratın ve gönderin.
1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj seçeneğini belirleyin. Ses

kaydedici açılır.

Mesajlaşma
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2. Mesajınızı kaydedin.
3. Kime: alanına bir veya daha çok telefon numarası girin veya numarayı almak için

Ekle seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için Gönder seçeneğini belirleyin.

Sohbet
Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin
mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM
servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar
için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık
gösterebilir.
Servise bağlanmak için, Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin ve ekrandaki
talimatları uygulayın.

Ses mesajları
Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun.
Telesekreterinizi aramak için 1 tuşunu basılı tutun.
Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, Menü > Mesajlar > Telesekrtr. >
Telesekreter numarası seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları
Mesaj özelliklerini ayarlamak için Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları öğesini seçin.
● Genel ayarlar —  telefonunuzun gönderilen mesajları kaydetmeye ayarlanması,

mesaj hafızası doluysa eski mesajların üzerine yazabilmesi ve mesajlara özgü diğer
tercihlerin yapılabilmesi için

● Metin mesajları — teslim raporları verilebilmesi, SMS ve SMS e-postası mesaj
merkezleri kurulabilmesi, karakter desteği türünün seçilebilmesi ve kısa mesajlara
özgü diğer tercihlerine yapılabilmesi için

● Multimedya msj. — teslim rapoları verilebilmesi, multimedya mesajlarının
görünümünün düzenlenebilmesi, multimedya mesajları ve reklamlar alınabilmesi ve
multimedya mesajlarına özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için

● E-posta mesajları — e-posta almaya izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu
ayarlamak ve e-postaya ilişkin diğer tercihleri ayarlamak için

7. Rehber
Menü > Rehber öğesini seçin.
İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına
kaydedebilirsiniz. Telefon hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile

Rehber
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beraber kaydedebilirsiniz. SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar 
simgesiyle gösterilir.
Kartvizit eklemek için İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle öğesini seçin.
Kartvizite ayrıntılar eklemek için kullanılan hafızanın Telefon veya Telefon ve SIM
olduğundan emin olun. İsimler öğesini seçin, isme ilerleyin ve Bilgiler > Seçenek >
Bilgi ekle öğesini seçin.
Kartvizit aramak için İsimler öğesini seçip kartvizit listesinde ilerleyin veya ismin ilk
harflerini girin.
Bir kartviziti telefon hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalamak için İsimler
öğesini seçip kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Kartviziti kopyala öğesini seçin. SIM
kart hafızasına her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.
Kartvizitleriniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek, kartvizit isimleri ve
numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini
görmek için Ayarlar öğesini seçin.
Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş
kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. İş kartviziti göndermek için İsimler
öğesini seçip bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti aratın ve Bilgiler > Seçenek >
Kartvizit gönder öğesini seçin.

8.  Arama işlem kaydı 
Aramalarınızla ilgili bilgileri görüntülemek için Menü > İşlem kaydı öğesini seçin.
Kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:
● Tüm aramalar — son cevapsız aramaları ve çevrilen numaraları zamandizinsel

görüntülemek için
● Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralar — en son çağrılarınız

hakkında bilgi için
● Mesaj alıcıları — en son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için
● Arama süresi, Paket veri sayacı veya Paket veri bağl. sayacı — son iletişim

etkinliklerini hakkında genel bilgi görmek için
● Mesaj işlem kaydıveya Senk işlem kaydı — gönderilen veya alınan mesajların ya

da senkronizasyonların sayısını görüntülemek için

Not:  Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke
özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak
değişebilir.

Arama işlem kaydı
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9. Ayarlar
Tercihler
Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselletirebileceğiniz,
tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.
Menü > Ayarlar > Tercihler öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:
● Etkinleştir — seçili tercihi etkinleştirmek için
● Uyarla — tercih ayarlarını değiştirmek için
● Zamanlı — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için

belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Zil sesleri
Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde
de bulabilirsiniz.
En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek
düzeyine ulaşır.

Ekran
Duvar kağıdını, font boyutunu veya telefon ekranıyla ilgili diğer özellikleri
görüntülemek ve ayarlamak için Menü > Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Tarih ve saat
Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.
Tarih ve saati ayarlamak için, Tarih ve saat ayarları seçeneğini belirleyin.
Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, Tarih ve saat biçimi ayarları seçeneğini
belirleyin.
Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek
şekilde ayarlamak için, Tarihi/saati otomatik güncelle seçeneğini (şebeke servisi)
belirleyin.

Kısayollar
Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.
Bir telefon işlevini sağ veya sol seçim tuşuna atamak için Sağ seçim tuşu veya Sol seçim
tuşu seçeneğini belirleyin.

Ayarlar
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Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere, Hareket tuşu seçeneğini belirleyin.
İstediğiniz yönde ilerleyin ve Değiştir veya Ata seçeneğini belirleyin ya da listeden bir
işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme
Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
● Veri transferi  — Seçilen verileri telefonunuz ve başka bir telefon arasında

senkronize edin veya kopyalayın.
● Veri aktarma  — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya

şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı
Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için bazı özellikler
bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi
Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32
feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.
Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile
uyumludur: genel erişim, genel nesne değişimi, ahizesiz, kulaklık, object push, dosya
aktarımı, kişisel alan şebeke erişimi, çevirmeli şebeke, servis bulma uygulaması, SIM
erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla
birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış
donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz
konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.
Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü
azaltır.
Bluetooth bağlantısı kurma
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları
uygulayın:
1. Telefonumun ismi seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.

 Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için Ses donanımlarına bağlan

seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için

Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle seçeneğini belirleyin.
Bulunan cihazlardan birine ilerleyip Ekle seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında
bağlantıya izin verin.

Ayarlar
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Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya Telefonumun
görünürlüğü seçeneğini Gizli olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece
güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.
İnternet'e bilgisayar bağlantısı
Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için
Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis
sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN)
desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve
bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet’e otomatik olarak paket veri
bağlantısı açar.

Paket veriler
Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının
internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını
sağlayan bir şebeke servisidir.
Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket
veri > Paket veri bağlantısı seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
● Gerektiğinde  — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri

bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.
● Sürekli bağlantı  —  telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine

bağlanmak için
Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem
olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Aramalar ve telefon
Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.
Gelen aramalarınızı aktarmak için Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini
belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.
Başarısız bir denemeden sonra maksimum aramayı bağlamayı on kez denemek için
Otomatik tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.
Şebekenizi, bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde
ayarlamak için Arama bekletme servisi > Etkinleştir seçeneğini (şebeke servisi)
belirleyin.
Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterip göstermeyeceğinizi seçmek için Arayan
kimliğimi gönder seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.
Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, Menü > Ayarlar > Telefon > Dil
ayarları > Telefon dili'ni seçin.

Ayarlar
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Aksesuarlar
Bu menü ve çeşitli seçenekleri yalnızca telefon uyumlu bir mobil aksesuara bağlıysa veya
bağlandıysa görüntülenir.
Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuarı seçin ve bu
aksesuara bağlı olarak bir seçeneği belirleyin.

Yapılandırma
Telefonunuzu, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis
sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.
Menü > Ayarlar > Yapılan-dırma seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
● Varsayılan yapılandırma ayarları  — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları

görüntülemek ve varsayılan servis sağlayıcı ayarlamak için kullanılır
● Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir  — desteklenen uygulamalarda varsayılan

yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır
● Tercih edilen erişim noktası  — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için

kullanılır
● Servis sağlayıcı desteğine bağlan  — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını

indirmek için kullanılır
● Cihaz yöneticisi ayarları  — telefonun yazılım güncelleştirmelerini almasına izin

vermek veya bunu önlemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek
kullanılamayabilir.

● Kişisel yapılan. ayarları  — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve
bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni kişisel hesap eklemek için, Yeni
ekle veya Seçenek > Yeni ekle seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli
parametreleri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve Seçenek >
Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle
Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl.
geri yükle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
● Yalnızca ayarları geri yükle — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının

tümünü sıfırlamak için
● Tümünü geri yükle — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar,

medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

10. Operatör menüsü
Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla
bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla
güncelleştirebilir.

Operatör menüsü
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11. Galeri
Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu
tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.
Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, etkinleştirme anahtarlarını ve içeriği
yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım
yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin
kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını
aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme
anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.
Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini
destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve
etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.
Klasörleri görüntülemek için Menü > Galeri seçeneğini belirleyin.

12. Medya
FM radyo
FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği
gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım
bağlanmalıdır.

Uyarı:  Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese
maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi
fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulŞebekeniza yakın tutmayın.
Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda * tuşunu basılı
tutun.
Önceden kaydedilmiş radyo istasyonlarınız varsa, istasyonlar arasında geçiş yapmak için
sola veya sağa ilerleyin ya da istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı
tuşuna basın.
Komşu bir istasyonu aramak için kaydırma tuşunu sola veya sağa doğru basılı tutun.
Ayarlı olan istasyonu kaydetmek için Seçenek > İstasyonu kaydet öğesini seçin.
Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.
Radyonun arka planda çalmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın. Radyoyu kapatmak
için bitirme tuşunu basılı tutun.

Ses kaydedici
Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.
Kaydetmeye başlamak için, Menü > Medya > Kaydedici seçeneğini belirleyin ve
ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin.

Galeri
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En son kaydı dinlemek için Seçenek > Son kaydı çal seçeneğini belirleyin. En son kaydı
multimedya mesajı ile göndermek için, Seçenek > Son kaydı gönder seçeneğini
belirleyin.

Müzik çalar
Telefonunuzda şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik
çalar vardır.

Uyarı:  Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese
maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi
fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulŞebekeniza yakın tutmayın.
öğesini seçin Menü > Medya > Müzik çalar.
Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için orta seçim tuşuna basın.
Geçerli parçanın başına atlamak için sola kaydırın.
Önceki parçaya atlamak için kaydırma tuşunu iki kez sola basın.
Sonraki parçaya atlamak için sağa kaydırın.
Geri sarmak için kaydırma tuşunu sola basılı tutun.
Hızlı ileri sarmak için kaydırma tuşunu sağa basılı tutun.
Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.
Müzik çaları susturmak veya sesini açmak için # tuşuna basın.
Müzik çaların arka planda çalıyor kalması için bitirme tuşuna basın. Müzik çaları
durdurmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

13. Uygulamalar
Telefon yazılımınız özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java
uygulamaları içerebilir.
Menü > Uygulamalar seçeneğini belirleyin.
Oyun veya uygulamayı başlatmak için Oyunlar veya Koleksiyon seçeneğini belirleyin.
Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve Aç seçeneğini belirleyin.
Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görmek için
Seçenek > Hafıza durumu seçeneğini belirleyin.
Oyun veya uygulamayı indirmek için Seçenek > İndirilenler > Oyun siteleri veya
Uygulama siteleri seçeneğini belirleyin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını
destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

Uygulamalar
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Önemli:  Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen
uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip
kullanın.
İndirilen uygulamalar Galeri yerine Uygulamalar içine kaydedilebilir.

14. Ajanda
Çalar saat
Menü > Ajanda > Çalar saat seçeneğini belirleyin.
Alarmı açmak veya kapatmak için, Alarm: seçeneğini belirleyin. Alarmın saatini
ayarlamak için, Alarm saati: seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde
sizi uyarmak üzere ayarlamak için Tekrar: seçeneğini belirleyin. Alarm sesini seçmek
veya uyarlamak için Alarm sesi: öğesini seçin. Erteleme uyarısının süresini ayarlamak
için, Erteleme süresi: seçeneğini belirleyin.
Alarmı durdurmak için, Dur'u seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam
etmesine izin verir veya Ertele'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca
susar, sonra tekrar başlar.

Takvim ve yapılacak
Menü > Ajanda > Takvim öğesini seçin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için
konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.
Takvim notu oluşturmak için tarihe ilerleyin ve Seçenek > Not yaz seçeneğini
belirleyin.
Günün notlarını görmek için Göster seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları
silmek için Seçenek > Notları sil > Tüm notlar öğesini seçin.
Yapılacakları görüntülemek için Menü > Ajanda > Yapılacak seçeneğini belirleyin.
Yapılacaklar önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir Not eklemek, silmek veya
göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak
için Seçenek seçeneğini belirleyin.

15.  Web veya Internet 
Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının
görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını
göremeyebilirsiniz.
Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak
görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Ajanda
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Önemli:  Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve
korumayı sunan servisleri kullanın.
Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza
başvurun.
Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir
yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma
Servise bağlanmak için Menü > Web > Ana sayfa öğesini seçin; veya bekleme
modundayken 0 tuşunu basılı tutun.
Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözatmaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının
işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin.
Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

16. SIM hizmetleri
SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa
erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM hizmetleri
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Donanımlar
Uyarı:  Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış

bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya
donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç
kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5C
bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya
modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere
tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin
biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.
Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve
bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.
Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için
belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj
cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.
Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını
başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.
Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama
yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.
Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak
şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme
bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan
bırakıldığında zaman içinde boşalır.
Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek
sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk
olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma
noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin
bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol
açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin
cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa
devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar
verebilir.
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Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar
gördüklerinde de patlayabilir. 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. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle
temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi
hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.
Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler
yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur
bırakmayın.
Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden
olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar
gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili
servise götürün.
Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını
kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları
Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası
aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya
bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:
Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti
etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi
bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili
Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa,
bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama
1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda

Nokia’nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda
Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.

Batarya
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2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru
değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta
görmeniz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?
Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu
doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı
en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Nokia tarafından
onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir
ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili
geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.
Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/
battery.

Bakım ve onarım
Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. 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 yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

● Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve
elektronik bileşenleri zarar görebilir.

● Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım
ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya
eritebilir.

● Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın
içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

● Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
● Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre

kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
● Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli

deterjanlar kullanmayın.
● Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu

parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
● Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler,

modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin
düzenlemeleri ihlal edebilir.

Bakım ve onarım
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● Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
● Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
● En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve

bataryayı çıkarın.
Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde
geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili
servise götürün.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili
toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve
malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları,
yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia
temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm
olanaklarını www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız
www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde
çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün,
batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu
ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir.

Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre
korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle
ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri
Bu cihazın yzüeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar
Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların
erişiminden uzak tutun.

Çalisma ortami
Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanildiginda veya vücuttan en az
uzaklikta tutuldugunda radyo frekansina 2,2 santimetre (7/8 inç) maruz kalma
kurallarina uygundur. Bir tasima kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanildiginda, söz
konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarida belirtilen uzaklikta
tutulmalidir.
Bu cihaz ile veri dosyalari veya mesaj iletimi için sebeke baglantisinin saglikli olmasi
gerekir. Bazi durumlarda, veri dosyalarinin veya mesajlarinin iletimi saglikli bir baglanti

Ek güvenlik bilgileri
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kurulana kadar ertelenebilir. Iletim islemi tamamlanana kadar yukaridaki uzaklik
talimatlarina uyuldugundan emin olun.
Cihazin parçalari manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartlari veya
diger manyetik depolama ortamlarini cihazin yanina koymayin; çünkü bu ortamlarda
depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli
ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın
imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede
korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık
kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın.
Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı
cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplante 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 cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3

santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
● Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
● Girişim olasılığını en aza indirgemek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters

taraftaki kulağa dayamalıdır.
● Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
● Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.
Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa,
sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları
Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim
olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya
yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitlenme önleyici
elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı
sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya
aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Ek güvenlik bilgileri
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Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından
yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan
herhangi bir 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 yastığı
bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte
edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava
yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir
biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden
önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için
tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm
işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle
aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar
yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir.
Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların
yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri
ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun.
Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları
bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında,
gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada
tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar
sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabilip kullanılamayacağını belirlemek için likit
petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar

Önemli:  Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon
şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız
internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet
aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse,
cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil
arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar
gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza
güvenmemelisiniz.
Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre

aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
● Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.

Ek güvenlik bilgileri

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.32



● Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
● Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna
gerektiği kadar basın.

3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar
bulunduğunuz yere göre değişir.

4. Arama tuşuna basın.
Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin.
Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe
görüşmeyi bitirmeyin.

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 kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en
yüksek SAR değeri şudur: 0,94 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 bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri
bölümünden alabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri
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