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Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər.  
Daha ətraflı məlumar üçün istifadəçinin təlimatının təm 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 təhlükəsizlik 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. 

TƏYYARƏDƏ TELEFONU SÖNDÜRÜN

Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Simsiz telefonlar təyyarələrdə maneələrə səbəb ola bilir.

YANACAQ DOLDURARKƏN TELEFONU SÖNDÜRÜN

Telefonu yanacaq doldurma stansiyalarinda 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.

SİZİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİZ ÜÇÜN
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MƏQSƏDƏ MÜVAFİQ İSTİFADƏ EDİN

Telefonu məhsulun sənədində göstərilən normal vəziyyətdə istifadə edin. Zəruri olmadıqda 
telefonun antenasına toxunmayın.
KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

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

TƏKMİLLƏŞDİRMƏLƏR VƏ BATAREYALAR

Yalnız təsdiq edilmiş təkmilləşdirilmiş qurğuları və batareyaları istifadə edin. Uyğun olmayan 
mıhsulları istifadə etməyin.
SUYA DAVAMLILIQ

Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

REZERV SURƏTLƏR

Telefonun yaddaşında saxladığınız bütün zərurin məlumatın rezerv surətlərini çıxarmağı və ya 
yazılı qeyd etməyi unutmayın.
DİGƏR XİDMƏTLƏRƏ QOŞULMAQ

Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadəçi 
təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsullara qoşulmayın.
TƏCİLİ ZƏNGLƏR

Əmin olun ki, telefon işə salınmışdır və şəbəkədədir. Ekranı təmizləmək və başlanğıc ekranına 
qayıtmaq üçün tələb olunan qədər  basın. Təcili telefon nömrəsini yığın, sonra  basın. Öz 
yerinizi bildirin. İcazə verilmədən zəngi bitirməyin.
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■ Sizin cihaz haqqında
Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz EGSM 900 və GSM1800 şəbəkələrində istifadə üçün təsdiq 
edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məkumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Bu cihazın imkanlarından istifadə edərkən qanunvericiliyə riayət edin və digər şəxslərin səxsi həyat və 
qanuni hüquqlarına hörmət edin.
Təsvir edilmiş şəkillər qəbul və istifadə edərkən bütün qanunlara və yerli gömrük qaydalarına riayət edin, 
həmçinin digər şəxslərin şəxsi həyat və qanuni hüquqlarına hörmət edin.

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. Bu cihazın imkanlarının 
əksəriyyəti simsiz şəbəkənin imkanlarından asılıdır. Bu şəbəkə xidmətləri bütün şəbəkələrdə olmaya bilər 
və ya şəbəkə xidmətlərinin istifadəsi üçün Siz xidmət provayderinizlə müvafiq razılıq əldə etməlisiniz. 
Sizin xidmət provayderinis onların istifadəsi üşün Sizə əlavə göstərişlər və tətbiq ediləcək qiymətlər 
haqqında məlumat verə bilər. Məyyən şəbəkələrdə Sizin şəbəkə xidmətindən istifadənizə təsir edə biləcək 
məhdudiyyətlər mövcud ola bilər. Misal üçün, dildən asılı olmayan simvollar və xidmətlər müəyyən şəbəkələr 
tərəfindən təmin edilməyə bilər. 
Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, Sizin cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə 
edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda peyda olmayacaq. Həmçinin 
Sizin cihazınız xüsusi konfiqurasiyaya malik ola bilər. Bu konfiqurasiya menyu adlarında, menyu sırasında 
və nişanlarda dəyişiklikləri əhatə edə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizə müraciət edin.
Bu cihaz TCP/IP protokollarına daxil olan WAP 2.0 protokollarını (HTTP and SSL) dəstəkləyir. Mətn 
mesajları, multimediya mesajları və mündəricatın və əlavə proqramın yüklənməsi kimi imkanların istifadə 
edilməsi üçün şəbəkə təminatı zəruridir.
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Ümumi məlumat

■ Giriş kodları 

Təhlükəsizlik kodu
Təhlükəsizlik kodu sizin telefonunuzun icazəsiz istifadəsinin qarşısını almağa yardım edir. Bu 
kod 5-10 rəqəmdən ibarətdir. Əvvəlcədən quraşdırılmış kod - 12345. Kodu dəyişdirin və yeni 
kodu telefonunuzdan ayrı yerdə məxfi saxlayın. Bu kodu dəyişdirmək və telefonu kodu tələb 
edən vəziyyətə salmaq üçün bax Təhlükəsizlik parametrləri s. 51.
Təhlükəsizlik kodunu 5 dəfə düzgün yığmadıqda telefon kodun daxil edilməsini qəbul 
etməyəcək. 5 dəqiqə gözləyin və kodu bir daha yığın.

PIN və PIN2 kodları
• Sizin SİM kartınızda təchiz edilmiş PIN (Fərdi İdentifikasiya Nömrəsi) kodu Sizin SİM 

kartınızın icazəsiz istifadəsinin qarşısını almağa kömək edir. Bu kod 4-8 rəqəmdən ibarətdir. 
Bax Təhlükəsizlik parametrləri s. 51.

• PIN2 kodu SİM-də təchiz edilə bilər və sayqac kimi bir sıra funksiyalara çıxış üçün tələb 
olunur.

• PIN modulu Sizin SİM kartın təhlükəsizlik modulunda olan məlumata çixiş üçün istifadə edilir. 
Bax Təhlükəsizlik modulu s. 66.

• İmzalanan PIN rəqəmlı imza üçün tələb olunur. Bax Rəqəmli imza s. 68.
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PUK və PUK2 kodları
PUK (Fərdi Blokirovkadan Çıxma Kodu) kodu blokirovka edilmiş PIN kodunun dəyişdirilməsi 
üçün tələb olunur. PUK2 kodu blokirovka edilmiş PIN2 kodunun dəyişdirlməsi üçün tələb olunur. 
Onlar 8 rəqəmdən ibarətdir.

Qadağan parolu
Qadağan parolu Call barring service istifadə edildidə tələb olunur. Bax Təhlükəsizlik parametrləri 
s. 51. O, 4 rəqəmdən ibarətdir.
SİM kartınızda kodlar və ya parollar təchiz edilməmişdirsə yerli xidmət provayderinizlə əlaqə 
saxlayın.

■ Mündəricat və əlavə proqramları yükləmək (şəbəkə xidməti)
Siz yeni mündəricat (misal üçün şəkillər) və ya əlavə proqramlar telefona yükləyə bilərsiniz.
Nokıa-ya aid olmayan saytlardan yüklənmiş müəyyən nişanlar Sizin cihazınızda ola bilər. Nokia 
bu saytlarla bağlı təminat vermir və tövsiyyə etmir. Bu saytlardan istifadə etməyi seçdikdə Siz 
istənilən İnternet saytı ilə bağlı tətbiq etdiyiniz eyni ehtiyat tədbirlərini istifadə etməlisiniz.

■ Nokia-nın İnternetdə dəstəyi
Bu təlimatın son versiyası, əlavə malumat, yüklənilən programlar və sizin əldə etdiyiniz Nokia 
məhsulu ilə bağlı xidmətlərlə bağlı <www.nokia.com/support>t və ya Sizin yerli Nokia İnternet 
Saytını yoxlayın.
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1. Cihazın işə salınması

■ SIM kartı və batareyanı quraşdırın
Bütün SIM kartları balaca uşaqlardan uzaq saxlayın.
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.
Batareyanı çıxararkən həmişə cihazı söndürün və enerjı qurğusundan ayırın.

Qeyd: Qapaqları dəyişərkən həmişə cihazı söndürün və enerjı qurqusundan ayırın. Qapaqları 
dəyişərkən elektron komponentlərə əl vurmayın. Cihazı həmişə bağlı qapaqla saxlayın və istifadə 
edin.

1. Telefonun arxa qapağını cıxarmaq üçün: Arxa qapağı basaraq və 
sürüşdürərək telefonun aşağı hissəsinə sürüşdürün, sonra qapağı 
telefondan ayırın.

2. Batareyanı göstyərildiyi kimi qaldıraraq telefondan ayırın. 
 

3. SIM kartı saxlayan qurğunu ehtiyatla qaldırın və əks qapağı açın.



15Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. SIM kartı elə salın ki kəsilmiş bucağı yuxarı sağ tərəfdə və qızılı 
rənglənmiş tərəfi isə üzü aşağı yerləşsin. SİM kartı saxlayan qurğunu 
bağlayın və basın ki əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. 

5. Batareyanı batareya yerinə qoyun.

6. Telefonun arxa qapağını telefonun arxa hissəsinə tutuşdurun və yuxarıya 
sürüşdürün. Arxa qapağı telefonun yuxarı hissəsinə basın ki, qapaq 
bağlansın.

■ Batareyanın doldurulması
Xəbərdarlıq: Yalnız Nokia tərəfindən xüsusi model üçün təsdiq edilmiş batareyaları, enerjı 
qurğularını və təkmilləşdirilmiş qurğuları istifadə edin. Hər hansı digər növün istifadəsi təsdiq və 
zəmanətlərin qüvvədən düşməsinə səbəb olur və təhlükəli ola bilər. 

Bu cihazda istifadə etməmişdən əvvəl hər hansı enerji qurğusunun model nömrəsini yoxlayın. Bu cihaz 
ACP-7 və ACP-12 enerjı qurğularından doldurularaq istifadə üçün nəzərdə tutlmuşdur. Bu cihazla BL-5C 
batareyasının istifadəsi nəzərdə tutlmuşdur.
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1. Enerji qurğusunu divar rozetkasına birləşdirin. Əyər batareya tamamilə enerjisizdirsə 
doldurmanı təsdiq edən nişan ekranda bir neçə dəqiqədən sonra peyda ola bilər və ya zəng 
etmək bir neçə dəqiqədən sonra mümkün ola bilər.

2. Rozetka ilə birləşdirilmiş enerji qurğusunun başını sizin telefonun aşağı hissəsinə birləşdirin.
Enerjınin doldurulması üçün tələb olunan vaxt sizin istifadə etdiyiniz enerjı 
qurğusundan və batareyadan asılıdır. 
Təsdiq edilmiş təkmilləşdirilmiş qurğuların mövcudluğuna dair məlumat əldə 
etmək üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı təkmilləşdirilmiş qurğunun 
enerji şnurunu ayırarkən şnurdan deyil ştepseldən yapışın.

■ Telefonun yandırılması və söndürülməsi
Xəbərdarlıq: Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edilidiyi yerlərdə və ya bunun nəticəsində maneə 
və ya təhlükə törədilə bilərsə telefonu işə salmayın.

Güc knopkasını göstərildiyi kimi basın və saxlayın. 

Telefon PIN və ya təhlükəsizlik kodu tələb edirsə, SİM kartınızla təchiz edilmiş kodu 
(**** kimi göstərilmiş) daxil edin və OK seçin.
Həmçinin baxın Giriş kodları s. 12. 
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■ Normal iş vəziyyəti
Sizin cihazın daxili antenası var.

Qeyd: Digər radio ötürücü cihazlarında olduğu kimi telefon işləyərkən zərurət olmadıqda 
antenaya toxunmayın. Antena ilə kontakt zəngin keyfiyyətinə təsir edir və cihazın daha 
çox enerji sərfi ilə işləməsinə səbəb ola bilər. Cihazı işlədərkən antenaya toxunmamaq 
antenanın iş keyfiyyətini və batareyanın istehlak müddətini artırır.
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2. Sizin telefon

■ Düymələr və birləşdiricilər
Xəbərdarlıq: 4-istiqamətli düymələrinin tərkibinə nikel daxil ola bilər. Dərinin onlarla uzunmüddətli 
təmasda olması məsləhət görülmür. Nikelin dəriyə davamlı təsiri nikelə qarşı allergiyaya səbəb ola 
bilər.

• Güc düyməsi (1)
• Qulaqlıq (2)
• Mikrofon (3)
• Sol, sağ, və orta seçim düymələri (4)
• 4-istiqamətli səyyar düymələri (5)
• Zəng düyməsi (6) nömrəni yığır və zəngə cavab verir. Gözləmə 

rejimində bu düymə son dəfə yığılmış nömrələrin siyahısını göstərir.
• Başa çatdırmaq düyməsi (7) gələn zəngi kəsir və ya hər hansı 

funksiyadan cıxmaq üçün istifadə edilir.
• 0 -9 nömrə düymələri nömrələri və simvolları daxil edir. * və # müxtəlif 

funksiyalarda müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir.
• Enerjı qurğusu ilə birləşdirici (9)
• Aşağı birləşdiricisi (10)
• Qulaqlıqların birləşdiricisi (11)
• Bilək qayışı üçün deşik (12)
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Qeyd: Bu birləşdiriciyə toxunmayın, çünki o elektostatik boşalmaya 
həssasdır.

■ Gözləmə rejimi
Telefon istifadə üçün hazır olduqda, hər hansı simvol daxil edilmədikdə sizin telefon gözləmə 
rejimindədir. Ekranda aşağıda göstərilən məlumat əks olunur:
• Şəbəkənin adı və ya operatorun loqosu (1)
• Yerləşdiyiniz yerdə selular şəbəkənin siqnallarının gücü (2)
• Batareyanın doldurulma səviyyəsi (3)
• Sol seçim düyməsi (4) gözləmə rejimində Go to deməkdir.

Sizin fərdi tez çağırılan funksiyalar siyahısına baxmaq üçün Go to seçin. Seçim imkanları 
sıyahsısna əlavə edə biləcəyiniz mövcud funksiyalara baxmaq üçün Options > Select 
options seçin. İstənilən funksiyanın üzərində durun və həmin funksiyanın tez çağırılan 
funksiyalar siyahısına əlavə edilməsi üçün Mark seçin. Həmin funksiyanın siyahıdan 
çıxarılması üçün Unmark seçin. Sizin tezçağırılan funksiyalar siyahısında dəyişiklərin 
edilməsi. Organise > Move funksiyanı seçin, sonra yer seçin.

• Menu (5)
• Names (6)

Divar kağızı
Telefon gözləmə rejimində olduqda Siz ekranda şəkil, divar kağızı numayiş etdirə bilərsiniz. Bax 
Ekran parametrləri s. 45.
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Ekranı mühafızə edən
Siz telefonu elə guraşdıra bilərsiniz ki, gözləmə rejimində ekranı mühafizə edən şəkil nümayiş 
etdirilsin. Bax Ekran parametrləri s. 45.

Enerjiyə qənaət
Enerjiyə qənaət etmək üçün müəyyən müddətdə heç bir funksiyadan istifadə 
edilmədikdə ekranda rəqəmli saat təsviri peyda olur. Əyər bu saat tərəfinizdən 
qurulmamışdırsa, 00:00 rəqəmləri peyda olur. Bax Ekran parametrləri s. 45.

Əsas göstəricilər
Siz bir və ya daha çox mətn, şəkil və ya multimedia mesajları aldınız. Bax Mesajları 
oxumaq və cavablandırmaq s. 30 və ya Multimediya mesajlarını oxumaq və 
cavablandırmaq s. 33.
Telefon cavab verilməmiş zəngi qeyd etmişdir. Bax Zənglərin qeydiyyatı s. 38.
Telefonun klaviaturası blokirovkada. Bax Klaviaturanın blokirovkası s. 21.
Incoming call alert və Message alert tone söndürülmüşsə (Off), telefona zəng və ya 
mesaj gəldikdə xəbərdarlıq zəngi çalınmır. Bax Melodiya parametrləri s. 44.
Zəngli saat qurulmuşdur (On). Bax Zəngli saat s. 56.
Always online GPRS rabitəsi modulu seçilmişsə və GPRS xidmətindən istifadə etmək 
imkanı varsa, ekranın yuxarı sol küncündə əməliyyat indikatoru göstərilir Bax GPRS 
əlaqəsi s. 49.
GPRS rejimi ilə əlaqə yaradıldıqda ekranın sol tərəfində indikator peyda olur. Bax GPRS 
əlaqəsi s. 49 və Xidmətin səhifələrinə baxın s. 61. 
GPRS rejiminin dayandırılması.
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Mikrofon qoşulmuşdur. Bax Zəng vaxtı seçim imkanları (şəbəkə xidməti) s. 24.

■ Klaviaturanın blokirovkası
Düymələrə təsadüfən toxunmanın qarşısını almaq üçün Siz klaviaturanı blokirovka rejiminə sala 
bilərsiniz.
Düymələrin işini məhddudlaşdırmaq və ya aktivləşdirmək üçün 1.5 saniyə ərzində Menu > * 
seçin. Blokirovka rejimində zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsini basın. Zəng vaxtı telefon 
normal işləyir. Zəng qurtardıqda və zəng qəbul edilmədikdə klaviatura yenə blokirovka rejimində 
işləyir. Automatic keyguard üçün, bax Telefon parametrləri s. 47.
Klaviatura blokirovka rejimində olduqda Sizin cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi qəza telefonlarına zəng 
edə bilərsiniz.

■ Qapaqların dəyişdirilməsi
Qeyd: Qapaqları dəyişdirərkən həmişə telefonu söndürün və enerji qurqusundan ayırın. 
Qapaqları dəyişərkən elektron komponentlərə toxunmayın. Həmişə telefonu qapaqlı 
vəziyyətdə saxlayın və istifadə edin.

1. Arxa qapağı çıxarın. Bax hərəkət 1 SIM kartı və batareyanı quraşdırın s. 14.
2. Üst qapağı barmaqlarınızın ucu ilə qaldırın.

3. Üst qarağı ehtiyatla çıxarın.
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4. Klaviaturanın lövhəciyini üst qapaqdan çıxarın və onu yeni üst qapaqda 
yerləşdirin.

5. Üst qapağın yuxarı hissəsini telefonun yuxarı hissəsilə tutuşdurun, üst qapağı 
yerinə salmaq üçün basın. 

6. Arxa qapağını dəyişdir.
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3. Zəng funksiyaları

■ Zəng et
1. Telefon nömrəsini, o cümlədən ərazı kodunu daxil edin. Əgər yanlış simvolu daxil 

etmişsinizsə, onu Clear əmri ilə silin.
 Beynəlxalq danışıqlar üçün beynəlxalq prefiks olaraq * düyməsini iki dəfə basın, daha sonra 

ölkə kodunu, ərazi kodunu və telefon nömrəsini daxil edin.
2. Zəng üçün zəng düyməsini basın.
3. Zəngi və ya zəngə cəhdi kəsmək üçün başa çatdırma düyməsini basın.
Contacts bölməsində saxladığınız ad və ya telefon nömrəsini tapmaq üçün, bax Əlaqənin 
axtarışı s. 40. Nömrəyə zəng etmək üçün zəng düyməsini basın.

Son yığılan nömrənin yığılması
Gözləmə rejimində son yığıllan nömrələrin siyahısına çıxmaq üçün zəng düyməsini basın. 
İstədiyiniz nömrəni və ya adı seçin və zəng düyməsini basın.

Səslı poçt qutusuna zəng et (şəbəkə xidməti)
Gözləmə rejimində 1 düyməsini basın və saxlayın, və ya 1 düyməsini və zəng düyməsini basın.
Telefon səsli poçt qutusunun nömrəsini tələb etdikdə bu nömrəni daxil edin və OK seçin. Bax 
həmçinin Səslı mesajlar (şəbəkə xidməti) s. 35.
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Telefon nömrəsinin surətli yığılması
Nömrəni surətli yığılan 2-9 düymələrinin birinə qeyd edin, bax Tez yığılan nömrələr s. 43. 
Nömrəyə aşağıda göstərilən üsulların birini istifadə etməklə zəng edin:
• İstədiyiniz surətli yığılma düyməsini seçin və zəng düyməsini basın.
• Əgər Speed dialling rejimi quraşdırılmışdırsa, surətli yığılma düyməsini basın və zəng 

başlayana qədər saxlayın. Bax Zəng parametrləri s. 47.

■ Zəngi qəbul etmək və ya etməmək
Gələn zəngi qəbul etmək üçün zəng düyməsini basın. Zəngi bitirmək üçün başa çatdırma 
düyməsini basın.
Gələn zəngi qəbul etməmək üçün başa çatdırma düyməsini basın. Əgər Siz Silence, yalnız 
zəng siqnalının səsi alınır. Bundan sonra zəngi qəbul edin, ya da qəbul etməyin.

Zəngi gözləmək (şəbəkə xidməti)
Zəng vaxtı gözləyən zəngi qəbul etmək üçün zəng düyməsini basın. Birinci qəbul edilmiş zəng 
gözləmə rejiminə keçiriləcək. Cavabladığınız zəngi bitirmək üçün başa çatdırma düyməsini 
basın. Call waiting funksiyasını işə salmaq üçün, bax Zəng parametrləri s. 47.

■ Zəng vaxtı seçim imkanları (şəbəkə xidməti)
Zəng vaxtı istifadə edə biləcəyiniz funksiyaların çoxu şəbəkə xidmətləridir. Bu funksiyalarla bağlı 
olaraq şəbəkə operatorunuz və ya xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Xəbərdarlıq: Mikrofon rejimində telefonu qulağınıza yaxın saxlamayın, çünki səs çox güclü ola bilər.
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4. Mətni daxil edin
Siz adi və ya şablon mətnlər funksiyasını istifadə edərək mətni daxil edə bilərsiniz.
Mətni daxil edərkən şablon mətn funksiyası  ekranın sol yuxarı hissəsində qeyd edilir və 
adi mətn funksiyası  qeyd edilir. Simvollar bloku , , və ya . kimi qeyd edilir. Siz 
simvollar blokunu # düyməsini basaraq dəyişdirə bilərsiniz. Rəqəm rejimi , kimi qeyd edilir 
və Siz # düyməsini basaraq və saxlayaraq rəqəm və hərif seçə bilərsiniz.

■ Şablon mətn funksiyasının istifadəsi
Mətni yazarkən Options > Dictionary basın.
Şablon mətn funksiyasını işə salmaq üçün lüğət seçimi siyahısında dil seçin. Şablon mətn yalnız 
siyahıda olan dillərdə mövcuddur.
Mətni yazarkən Options > Dictionary off basın.

■ Şablon mətnin tətbiq edilməsi
Siz bir düymənin basılması ilə istənilən hərfi daxil edə bilərsiniz. Şablon mətn funksiyası yeni 
sözlər əlavə edə biləcəyiniz lüğət əsasında işləyir.

1. Hər hərf üçün düyməni bir dəfə basın. Düymə hər dəfə basıldıqdan sonra söz dəyişir.
 Misal: İngilis dili lüğəti seçildikdə NOKİA sözünü yazmaq üçün 6, 6, 5, 4, 2 düymələrini basın.
 Mətnlərin yazılmasına dair daha ətraflı məlumat üçün, bax Mətni yazmaq üçün məsləhətlər  

s. 26.
2. Sözü yazdıqdan sonra, söz düz yazılmışdırsa 0 düyməsini basaraq sözü təsdiq edin və boş 

yer əlavə edin. Səyyar düymələrinin basılması da kursoru hərəkətə gətirir.
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 Söz düz yazılmadıqda * düyməsini dəfələrlə basın və ya Options > Matches seçin. İstədiyiniz 
söz peyda olduqda onu təsdiq edin.

 Əyər sözdən sonra ? simvolu peyda olursa sizin söz lüğətdə yoxdur. Bu sözü lüğətə əlavə 
etmək üçün Spell seçin, sözü daxil edin və Save seçin. Lüğət dolu olduqda yeni söz əvvəl 
əlavə edilmiş sözü əvəz edir.

3. Növbəti sözü yazın.

Mürəkkəb sözlər yazın
Sözün birinci hissəsini daxil edin və sağ səyyar düyməsini basın, sonra sözün ikinci hissəsini 
yazın.

■ Adi mətnin daxil edilməsi
Rəqəm düyməsini istədiyiniz simvol peyda olana qədər dəfələrlə basın. Rəqəm düyməsində 
təqdim olunan simvolların hamısı düymənin üzərində çap olunmaya bilər. Təqdim olunan 
simvollar seçdiyiniz dildən asılıdır, bax Telefon parametrləri s. 47. 
Əyər istədiyiniz növbəti hərf eyni düymədə yerləşirsə kursor peyda olana qədər gözləyin, sonra 
hərfi daxil edin.
Ən çox istifadə olunan durğu işarələri və xüsusi simvolları tapmaq üçün * düyməsini basın.

■ Mətni yazmaq üçün məsləhətlər
Mətnin yazılması üçün aşağıdakı funksiyalardan da istifadə etmək olar:
• Oş yer qoymaq üçün 0 düyməsini basın.
• Kursoru hərəkətə gətirmək üçün səyyar düyməsini basın.
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• Hərf yazmaq rejimində olarkən rəqəm daxil etmək üçün istənilən rəqəm düyməsini basın və 
saxlayın.

• Kursordan solda yerləşən simvolu silmək üçün Clear əmrindən istifadə et. Simvolları daha 
tez silmək üçün Clear düyməsini bas və saxla. Bütün simvolları birdəfəlik silmək üçün 
Options > Clear text əmrini seç.

• Mətni yazarkən şablon funksiyanı tez işə salmaq üçün Options basın və saxlayın.
• Şablon mətn funksiyası rejmində söz daxil etmək üçün Options > Insert word əmrini seç. adi 

mətn funksiyasını istifadə etməklə söz yazın, Save. Söz həmçinin lüğətə əlavə edilir.
• Adi mətn funksiyası rejimində söz daxil etmək üçün * düyməsini basın və ya şablon mətn 

funksiyası rejimində * düyməsini basın və saxlayın və ya Options > Insert symbol seçin. 
Simvolu seçin və Use.

• Adi mətn funksiyası rejimində külüş təsvirini daxil etmək üçün * düyməsini iki dəfə basın və ya 
şablon mətn funksiyası rejimində * düyməsini basın və saxlayın sonra yenə * düyməsini basın 
və ya Options > Insert smiley seçin. Gülüş təsvirini seçin və Use.

Mətn mesajları yazarkən aşağıdakı seçim imkanları təqdim olunur:
• Hərf rejimində olarkən rəqəm daxil etmək üçün Options > Insert number seçin. Telefon 

nömrəsini daxil edin, yaxud onu Contacts bölməsində axtarın və OK basın.
• Adı daxil etmək üçün Contacts > Options > Insert contact seçin. Ada əlavə edilmiş telefon 

nömrəsini və ya mətni daxil etmək üçün Options > View details seçin.
Telefon Sizə menyulara qruplaşdırılmış geniş çeşidli funksiyalar təqdim edir.
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5. Menyu funksiyaları

■ Menyu funksiyasına giriş
1. Menyu funksiyasına girmək üçün Menu seçin. 
2. Menyu ilə tanış olmaq üçün səyyar düymələrdən istifadə edin. Menyunu dəyişmək üçün, 

Ekran parametrləri s. 45 bölməsində Menu view baxın.
3. Menyuda yarımqruplar varsa istədiyinizi seçin, misal üçün Call settings.
4. əvvəlki menyu qrupuna qayıtmaq üçün Back seçin, menyunu bağlamaq üçün isə Exit seçin.

■ Mesajlar
Mesaj xidməti şəbəkəniz və ya xidmət provayderinizin dəstəyi ilə istifadə edilə bilər.
Mesajların oxunması və yazılması üçün şrift seçmək üçün Menu > Messages > 
Message settings > Other settings > Font size seçin.

Qeyd: Mesaj yollayarkən sizin cihazınızda “Message Sent” peyda ola bilər. Bu sözlər təsdiq edir ki, 
mesaj sizin cihaz tərəfindən cihazınızda proqramlaşdırılmış mesaj mərkəzi nömrəsinə göndərilmişdir. 
Bu mesajın istənilən təyinatda alındığına dəlalət etmir. Mesaj xidmətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumat 
üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Mətn mesajları (SMS)
Qısa mesaj xidmətindən istifadə edərkən (SMS) sizin telefon bir neçə adi mətn mesajlarından 
ibarət olan çoxhissəli mesajlar qəbul edib göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Hesab-faktura 
çoxhissəli mesaj üçün tələb olunan adi mesajların sayı əsasında tərtib olunacaq.
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Mesaj göndərilməmişdən əvvəl sizin müəyyən mesaj funksiyalarının yaddaşa yazılmasına. Bax 
Mətn mesajları parametrlər  s. 36.
Siz həmçinin şəkillə olan mətn mesajlarını qəbul edib göndərə bilərsiniz. Şəkilli mesaj çoxhissəli 
mesaj ola bilər.

Qeyd: Yalnız şəkilli mesaj funksiyasını təqdim edən cihaz şəkilli mesajları qəbul edib göndərə bilər. 

Mesajların yazılması və göndərilməsi
Sizin cihaz normal 160 simvollu limitdən artıq mətnlərin göndərilməsini təmin edir. 160-dan çox 
simvoldan ibarət olan mesajlar iki və daha çox mesaj şəklində göndəriləcək. Təqdim olunan 
simvolların sayı/çoxhissəli mesajın göndərilən hissəsinin nömrəsi ekranın yuxarı sağ hissəsində 
göstırilir, misal üçün 120/2. Unutmayın ki, xüsusi simvolların istifadəsi daha çox yer tələb edir.
1. Menu > Messages > Create message > Text message seçin.
2. Mesajı daxil et. Bax Mətni daxil edin s. 25. Mesaja şablon mətnləri və ya şəkil daxil etmək 

üçün, bax Şablonlar s. 31.
3. Mesajı göndərmək üçün Send seçin. 
 Göndərdiyiniz mesajlar Sent items qovlugda saxlanılır əgər Save sent messages funksiyası 

Yes quraşdırılmışdırsa. Bax Mətn mesajları parametrlər s. 36.
4. Alıcının nömrəsini daxil edin və ya nömrəni Contacts axtarın. Mesajı göndərmək üçün OK 

seçin.

Mesaj göndərmək üçün seçimlər
Mesajı yazdıqdan sonra Options > Sending options seçin. Send to many funksiyası ilə 
mesajı bir neçə şəxsə göndərə bilərsiniz. Sending profile funksiyası ilə mesaj göndərərkən siz 
əvvəlcədən müəyyən edilmiş mesaj profilindən istifadə edə bilərsiniz. Mesaj profili müəyyən 
etmək üçün bax Mətn mesajları parametrlər s. 36.
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Sizin cihaz bir mesaj üçün nəzərdə tutulan simvol limitindən artıq həcmdə mesajların göndərilməsi təmin 
edir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj şəklində göndəriləcək. Bununla bağlı olaraq Sizin xidmət 
provayderiniz müvafiq xərclərin ödənilməsini tələb edə bilər. Vurğu və digər durğu işarələrini istifadə edən 
simvollar və çin dili kimi müəyyən dillərin simvolları daha çox yer tələb edir və bir mesajda göndərilə biləcək 
simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Mesajları oxumaq və cavablandırmaq
Mesaj alındıqda  indikator və messages received sonra gələn mesajların sayı göstərilir.
Sayrışma  göstərir ki mesaj yaddaşı doludur. Yeni mesajları almamışdan əvvəl bir neçə köhnə 
mesajlarınızı pozun.
1. Yeni mesaja baxmaq üçün Show seçin, və ya daha sonra baxmaq üçün Exit seçin.
 Bir mesajdan çox mesaj aldığınızda oxumaq istədiyiniz mesajı seçin. Oxunmamış mesaj  

ilə qeyd edilir
2. Mesajı oxuyarkən Options və mesajı pozmaq, yollamaq və ya dəyişmək funksiyasını seçin, 

oxuduğunuz mesajın adını dəyişin və ya onu başqa qovluğa köçürün.
 Copy to calendar — mesajın əvvəlində olan mətnin cari gün üçün xatırlatma qeydi olaraq 

sizin telefonun təqviminə köçürmək üçün.
 Message details — göndərən səxsin adına və telefon nömrəsinə, istifadə edilmiş mesaj 

mərkəzinə və mesajın qəbul edildiyi tarixə və saata baxmaq üçün, əyər varsa, istifadə edilir .
 Use detail — nömrələri, elektron poçtunun ünvanlarını və İnternet saytlarının ünvanlarını 

götürmək üçün.
 Şəkilli mesajı oxuyarkən Save picture seçin şəkli Templates qovluğuna yazmaq üçün.
3. Mesajı cavablamaq üçün Reply və mesaj növünü seçin. 

SMS elektron poçtunu cavabladıqda, əvvəl eletron poçtunun ünvanını və mövzunu təsdiq 
edin və ya dəyişin. Sonra cavab mesajını yazın.

4. Mesaj göndərmək üçün Send > OK seçin.
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Gələn ve göndərilən mesajlar
Telefon qəbul edilən mətnləri və multimediya mesajlarını Inbox qutusunda yaddaşda mühafizə 
edir. Göndərilmiş mətn mesajlar Sent items qutusunda yaddaşda mühafizə edir Save sent 
messages funksiyası Yes. Bax Mətn mesajları parametrlər s. 36.

Şablonlar
Sizin telefonunuzda , kimi qeyd edilən şablon mətnlər və  kimi qeyd edilən şəkilli şablon 
mətnlər var.
Şablonların siyahısına daxil olmaq üçün Menu > Messages > Saved items > Text messages > 
Templates seçin.
• Mətn şablonunu mesaja daxil etmək üçün Options > Use template seçin və daxil etmək 

istədiyiniz şablonu seçin.
• Mətn mesajına şəkil daxil etmək üçün Options > Insert picture seçin, şəkli seçin və Insert. 

Mesaja daxil etdiyiniz simvolların sayı şəklin ölçüsündən asılıdır.
 Mesajı göndərməzdən əvvəl mətnə və şəkilə birlikdə baxmaq üçün Options > Preview seçin.

Yaddaşda mühafizə edilmiş mesajlar və Mənim Qovluqlarım
Mesajlarınızı sistemləşdirmək üçün siz müəyyən mesajları Saved items qovluğuna və ya sizin 
mesajlar üçün yeni qovluqlar əlavə edə bilərsiniz. Mesajı oxuyarkən Options seçin.
Qovluğu əlavə etmək və ya silmək üçün Menu > Messages > Saved items > Text messages və 
My folders seçin. Qovluğu silmək üçün həmin qovluğun üzərində dayanın və Options > Delete 
folder seçin.

Multimediya mesajları (MMS) (şəbəkə xidməti)
Qeyd: Yalnız müvafiq funksiyalara malik olan cihaz multimediya mesajlarını qəbul edə və nümayiş 
edə bilər. Mesajın peyda olması qəbul edən cihazdan asılıdır.
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Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüşünü məhdudlaşdıra bilər. Əyər daxil edilmiş şəkilin ölçüsü bu limiti 
aşırsa bu cihaz onu MMS-la göndərmək üçün daha balaca ölçüyə sala bilər.

Multimediya mesajı mətn, səs və şəkildən ibarət ola bilər. Telefon ölçüsü 100 KB qədər olan 
multimediya mesajlarının göndərilməsini təmin edir. Mesaja şəkil daxil edilmişdirsə telefon onu 
ekranın ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün balacalaşdırır.
Telefonla danışdığınız, telefonda oyun oynadığınız və ya digər Java programlarını istifadə 
etdiyiniz zaman Siz multimediya mesajını qəbul edə bilməzsiniz. Multimediya mesajlarının 
göndərilməsi müxtəlif səbəblərdən çətinləşdirildiyi üçün onu əhəmiyyətli əlaqələr üçün istifadə 
etməyin.

Multimediya mesajını yazılması və göndərilməsi
Multimediya mesajı üçün funksiyaları müəyyən etmək üçün bax Multimediya mesajları 
parametrləri s. 37. Multimediya mesaj mərkəzi xidmətlərinin mövcudluğunu yoxlamaq və by 
mərkəzə abunə olmaq üçün şəbəkə operatorunuzla və ya xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng signalları melodiyalarının və 
digər məzmunlu funksiyaların üzünün çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə, köçürülməsinə və ya 
göndərilməsinə mane ola bilər
1. Menu > Messages > Create message > Multimedia msg seçin.
2. Mesajı daxil edin. Bax Mətni daxil edin s. 25.

• Mesaja fayl daxil etmək üçün Options > Insert seçin və istənilən imkanı seçin.
• Sizin telefonunuz bur neçə vərəqdən ibarət multimediya mesajlarının (slaydların) 

göndərilməsini və alınmasını təmin edir. Mesaja slayd daxil etmək üçün Options > Insert > 
Slide seçin. Hər slayd mətn və bir şəkildən ibarət ola bilər.

 Mesaj bir neçə slayddan ibarət olduqda siz Options > Previous slide, Next slide və ya Slide 
list seçin. Slaydlar arasında intervallar müəyyən etmək üçün Slide timing seçin.

3. Mesajı göndərmək üçün Send > Phone number, Send to e-mail, və ya Send to many seçin.
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4. Qəbul edən şəxsin telefon nömrəsini və ya e-poçtunun ünvanın daxil edin və ya onu Contacts 
bölməsində axtarın.

 Multimediya mesajı göndərilərkən , göstərilir və siz telefonun digər funksiyalarından 
istifadə edə bilərsiniz. Mesaj göndərilərkən kəsilərsə telefon onu göndərməyə bir neçə dəfə 
cəhd edəcək. bu baş tutmadıqda mesaj Outbox qutusunda qalacaq və siz onu sonra təkrar 
göndərməyə cəhd edə bilərsiniz.

 Göndərilmiş mesajlar Sent items qutusunda yaddaşda mühafizə edir Save sent messages 
funksiyası Yes. Bax Multimediya mesajları parametrləri s. 37. Multimediya mesajları  kimi 
qeyd edilir.

Multimediya mesajlarını oxumaq və cavablandırmaq
Mühüm xəbərdarlıq: Mesajları ehtiyatla açın. Multimediya mesaj obyektlərinin daxilində sizin 
cihazınız və ya kompüteriniz üçün bəd niyyətli proqramlar və sair zərərverici subyektlər ola bilər. 

Terlefonunuz multimediya mesajını alarkən, ekranda , peyda olur. Mesaj alındıqdan sonra  
Multimedia message received sözləri ekranda peyda olur. 
Multimediya mesajının peyda olması qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqlənir.

1. Mesaja baxmaq üçün Show seçin, və ya daha sonra baxmaq üçün Exit seçin.
 Bir mesajdan çox mesaj aldığınızda oxumaq istədiyiniz mesajı seçin. Oxunmamış mesaj  

ilə qeyd edilir.
2. Orta düymənin funksiyası mesaja əlavə edilmiş cari nümayiş etdirilən qoşmadan asılı olaraq 

dəyişir.
 Nümayiş ediləcək məlumatı əks etdirən mesaj alındıqda mesaja tam baxmaq üçün Play 

seçin.
 Təsviri böyük planda görmək üçün Zoom seçin. Biznes kartına və ya təqvim qeydinə baxmaq 

və ya mövzulu obyekti açmaq üçün Open seçin.
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3. Mesajı cavablandırmaq üçün Options > Reply > Text message, Multimedia msg., və ya Flash 
message seçin. Cavab mesajını daxil edin və Send seçin.

 Təqdim edilən seçimlər funksiyasına çıxmaq üçün Options seçin.

Gelen mesajlar, Gonderilen mesajlar, Yaddaşda mühafizə edilmiş və Göndərilmiş 
mesajlar qovluqları
Telefon qəbul edilən multimediya mesajlarını Inbox qutusunda yaddaşda mühafizə edir. 
Göndərilməmiş multimediya mesajları Outbox qovluğunda yerləşdirilir. Daha sonra göndərmək 
istədiyiniz multimediya mesajları Saved items qovluqda mühafizə edilə bilər. Göndərilmiş multimedia 
mesajlar Sent items qutusunda yaddaşda mühafizə edir Save sent messages funksiyası Yes. Bax 
Multimediya mesajları parametrləri s. 37.

Multimediya mesajların yaddaşı doludur
Əgər gözləyən yeni multimediya mesajınız varsa və mesajları mühafizə edən qurğu doludursa 
ekranda sayrışmalar  və Multimedia memory full. View waiting msg. sözləri peyda olur. 
Gözləyən mesaja baxmaq üçün Show seçin. Mesajı yaddaşda mühafizə etmək üçün Options > 
Save message seçin və silinməli olan köhnə mesajları seçərək, onları silin. Gözləyən mesajı 
qəbul etməmək üçün Exit və Yes seçin. Əgər siz No seçsəniz, Siz mesaja baxa bilərsiniz.

Təcili mesajlar (şəbəkə xidməti)
Təcili mesajlar dərhal ekranda peyda olan mətn mesajlarıdır.

Təcili mesaj yazılması
Menu > Messages > Create message > Flash message seçin. Mesajınızı yazın. Təcili 
mesajın maksimum uzunluğu 70 simvoldur. Mesaja sayrışan mətni daxil etmək üçün Seçimlər 
siyahısından nişanlayıcı element funksiyasını quraşdırmaq üçün Inser blink char seçin. 
Nişanlayıcı elementin arxasında olan mətn ikinci nişanlayıcı element daxil edilənə qədər 
sayrışacaq.
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Qeyd:Yalnız müvafiq funksiyalara malik olan cihaz təcili mesajlarını qəbul edə və nümayiş edə bilər. 

Təcili mesaj qəbul edilməsi
Qəbul ediomiş təsili mesag avtomatiki olaraq yaddaşda mühafizə edilmir. Bu mesajı oxumaq 
üçün Read seçin. Cari mesajdan telefon nömrələrini, e-poçt ünvanlarını və İnternet saytlarının 
ünvanlarını çıxarmaq üçün Options > Use detail seçin. Mesajı yaddaşda mühafizə etmək üçün 
Save və mesajı mühafizə etmək istədiyiniz qovluğu seçın.

Səslı mesajlar (şəbəkə xidməti)
Səsli poçt qutusu şəbəkə xidmətidir və siz bu xidmətə abunə olmalısınız. Daha ətraflı məlumat 
üçün və səsli poçt qutusunun nömrəsini öyrənmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Menu > Messages > Voice messages seçin. Səsli poçt qutusuna zəng vurmaq üçün Listen to 
voice messages seçin. Səsli poçt qutusunun nömrəsini daxil etmək, axtarmaq və ya dəyişmək 
üçün Voice mailbox number seçin.
Şəbəkə tərəfindən dəstəkləndikdə  indikator yeni səslı mesajları göstərəcək. Səsli poçt 
qutusunun nömrəsinə zəng vurmaq üçün Listen seçin.

Qeyd: Nömrə dəstinə malik olduğunuz halda, 1 düyməsini basılı saxlasanız, səsli mesaj 
qutusuna girə bilərsiniz.

Məlumat mesajları (şəbəkə xidməti)
Məlumat mesajlar şəbəkə xidməti ilə siz müxtəlif mövzularda mesajlar qəbul edə bilərsiniz. Daha 
ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
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Xidmət göstərişləri
Menu > Messages > Service commands seçin. Şəbəkə xidmətləri üçün aktivasiya göstərişləri 
kimi xidmət sorğularını daxil etmək və xidmət provayderinizə göndərmək üçün (həmçinin USSD 
göstərişləri adlanır)

Qovluqdan bütün mesajları sil
Qovluqdan bütün mesajları silmək üçün Menu > Messages > Delete messages seçin. 
Qovluqdan silmək istədyiniz mesajları seçin və sorğunu təsdiq etmək üçün OK düyməsinə 
basın.
Əgər qovluqda oxunmamış mesajlar varsa telefon onların silmək istəməyiniz barədə sizə sual 
verəcək.

Mesaj parametrləri
Mesaj funksiyası mesajların göndərilməsini, qəbul edilməsini və baxılmasını əhatə edir.

Mətn mesajları parametrlər 
Menu > Messages > Message settings > Text messages seçin. Sending profile seçin. Əgər 
Sizin SIM kart bir dənədən çox mesaj profilini dəstəkləyirsə, dəyişmək istədiyiniz dəsti seçin. Hər 
profil dəsti aşağıdakı funksiyalara malikdir: Message centre number (sizin xidmət provayderiniz 
tərəfindən göndərilmiş), Messages sent via, Message validity, Default recipient number, Delivery 
reports, Use packet data, Reply via same centre (şəbəkə xidməti) və Rename sending profile 
(razılaşdırılmış parametr üçün uyğun deyildir).
Göndərilən mesajları Sent items qovluğunda mühafizə etmək üçün Save sent messages > Yes 
seçin. Əgər Siz No seçsəniz göndərilən mesajlar mühafizə edilməyəcək.
Mesajların göndərilməsi baş tutmadıqda təkrar göndərilən mesajları aktivləşdirmək və ya 
sıradan çıxarmaq üçün Automatic resending > On və ya Off seçin.
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Multimediya mesajları parametrləri
Menu > Messages > Message settings > Multimedia msgs. seçin. Aşağıdakı imkanlar üçün 
parametrləri müəyyən edin:
• Save sent messages. Göndərilən multimediya mesajlarını Sent items qovluğunda mühafizə 

etmək funksiyasını işə salmaq üçün Yes seçin. Əgər siz No seçsəniz göndərilən mesajlar 
yaddaşda mühafizə edilməyəcək.

• Delivery reports funksiyası sizin mesajlarınızın çatdırılması haqqında şəbəkənin hesabat 
yollamağını təmin edir (şəbəkə xidməti). 

• Scale image down multimediya mesajına təsvir daxil etdiyiniz zaman həmin təsvirin ölçüsünü 
müəyyən edir.

• Default slide timing multimediya mesajlarında slaydlar üçün razılaşdırılmış vaxtı müəyyən 
edir.

• Allow multimedia reception. Multimediya xidmətini istifadə etmək üçünt No, Yes, və ya In 
home network seçin. Əgər Allow multimedia reception funksiyası Yes və ya In home network 
quraşdırılmışdırsa, sizin operator və ya xidmər provayderiniz hər mesaj üçün sizdən ödəniş 
tələb edə bilər. Multimediya mesajının qəbul edilməsi funksiyası adətən quraşdırılmış olur.

• Incoming multimedia messages. Multimediya mesajının avtomatik qəbul edilməsinə yol 
vermək üçün Retrieve seçin, multimediya mesajının icazə verildikdən sonra qəbul edilməsinə 
yol vermək üçün Retrieve manually seçin, və ya Multimediya mesajının qəbul edilməsinə 
mane olmaq üçün Reject funksiyası istifadə edilir.

• Configuration settings. Configuration seçin və Multimediya mesajlarının bərpası üçün 
razılaşdırılmış xidmət provayderini seçin. Xidmət provayderi tərəfindən təmin edilən 
hesablara baxmaq üçün Account seçin. Bir dənədən çox hesab nümayiş etdirildikdə istifadə 
etmək istədiyinizi seçin. Siz bu funksiyaları xidmət provayderinizdən konfiqurasiya mesajı 
kimi ala bilərsiniz. Funksiyaları əl ilə daxil etmək üçün bax Konfiqurasiya parametrləri s. 50.
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• Allow adverts funksiyası reklam kimi müəyyən edilmiş mesajların alınmasına tərəfinizdən 
icazə verildikdə istifadə edilir. Bu funksiya Allow multimedia reception funksiyası No 
olduğunda istifadə edilir.

Ümumi parametrlər
Mesajların oxunması və yazılması üçün şriftin ölçüsünü müəyyən etmək üçün Menu > 
Messages > Message settings > Other settings > Font size seçin.

■ Zənglərin qeydiyyatı
Telefon buraxılmış, qəbul edilmiş, və yığılmış zəngləri, habelə sizin zənglərinizin 
təxmini uzunluğunu qeydə alır. (şəbəkə xidməti)
Bu məlumat yalnız bu funksiyalar şəbəkə tərəfindən dəstəkləndikdə, telefon iş rejimində və 
şəbəkə xidməti əhatəsində oldugda qeydə alınır.
Siz Missed calls, Received calls, və Dialled numbers menyulərdə,Options istifadə etdikdə 
zəngin tarixini və vaxtını öyrənə, telefon nömrəsini dəyişdirə və ya siyahıdan silə, nömrəni 
Contacts qovluğunda mühafizə edə bilərsiniz və ya həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz. 
Son zənglər siyahısını silmək üçün Clear recent call lists funksiyasının seçin.

Son zənglər siyahısı
Menu > Call register və müvafiq siyahını seçin.
Missed calls sizə zəng etməyə cəhd olunan telefon nömrələrinin siyahısını nümayış edir (şəbəkə 
xidməti). Adın və ya telefon nömrəsinin qarşısında olan rəqəm həmin zənglərin sayını bildirir.

Qeyd: Buraxılmış zənglər haqqında ekranda qeyd peyda olduqda telefon nömrələrinin 
siyahısına çıxmaq üçün List seçin. Zəng etmək istədiyiniz nömrənin üzərində durun və 
zəng düyməsini basın.
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Received calls son dəfə qəbul edilmiş və ya qəbul edilməmiş telefon nömrələrinin siyahısını 
nümayiş edir (şəbəkə xidməti).
Dialled numbers son dəfə yığılmış nömrələrin sıyahısını nümayış edir.

Qeyd: Gözləmə rejimində yığılmış nömrələr siyahısına çıxmaq üçün zəng knopkasını 
bir dəfə basın. İstədiyiniz nömrənin və ya adın üzərində durun və həmin nömrəyə zəng 
vurmaq üçün zəng düyməsini basın.

Clear recent call lists funksiyası son zənglər siyahısını silir. Siz bütün nömrələrin və xüsusi 
siyahıda olan nömrələrin silinməsini seçə bilərsiniz. Bu əməliyyat ləğv edilə bilməz.

Sayqaclar və xronometrlər
Qeyd: Xidmət provayderiniz tərəfindən təmin edilən zənglər və xidmətlər üçün həqiqi hesab 
fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabın yazılması üçün cəmləşdirmələrdən, vergilərdən və 
sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənir.

Son zənglərinizlə bağlı təxmini məlumat almaq üçün Menu > Call register və Call duration, 
Packet data counter, və ya Packet data connection timer seçin.

Yerləşdirmə ilə bağlı məlumat (şəbəkə xidməti)
Müəyyən şəbəkələr yerləşdirmə ilə bağlı sorğuları təmin edir. Positioning ilə bağlı məlumat 
funksiyası şəbəkə operatorundan alınan yerləşdirmə ilə bağlı məlumata baxmaq imkanını verir. 
Yerləşdirmə ilə bağlı məlumat funksiyasına abunə olmaq üçün şəbəkə operatorunuz və ya 
xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Menu > Call register > Positioning seçin:
Yerləşdirmə ilə bağlı alınmış sorğuların siyahısına baxmaq üçün Position log seçin.
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■ Əlaqələr
Siz adları və telefon nömrələrini telefonun yaddaşında (Əlaqələr) və ya SİM kartın 
yaddaşında mühafizə edə bilərsiniz.
Telefonun yaddaşında əlaqələr nömrələr və mətnlə mühafizə edilə bilər.
SİM kartın yaddaşında mühafizə edilmiş adlar və nömrələr  kimi qeyd edilir.

Əlaqənin axtarışı
Menu > Contacts > Names > Options > Search seçin. Axtardığınız adı tapmaq üçün əlaqələr 
siyahısına baxın və ya adın ilk hərfini yazın.

Adların və telefon nömrələrinin yaddaşda mühafizə edilməsi
Adlar və nömrələr istifadə edilmiş yaddaşda mühafizə edilir. Menu > Contacts > Names > 
Options > Add new contact seçin. Adı və telefon nömrəsini daxil edin.

Adlara daha ətraflı məlumatı əlavə et
Əlaqələr üçün telefon yaddaşında siz hər ad üçün müxtəlif növ telefon nömrələri və qısa mətnlər 
mühafizə edə bilərsiniz.
İlk mühafizə etdiyiniz nömrə avtomatik olaraq razılaşdırılmış (ad seçildikdə yığılan ilk nömrə) 
nömrə kimi quraşdırılacaq və nömrənin növünə dair indikatorun yanında çərçivədə göstəriləcək. 
Siz ad seçdikdə, əyər başqa nömrəni seçməsəniz bu razılaşdırılmış nömrə yığılacaq.
1. Əmin olun ki, istifadə edilən yaddaş Phone və ya Phone and SIM yaddaşıdır.
2. Yeni nömrə və ya mətn əlavə etmək istədiyiniz adı tapın və Details > Options > Add detail 

seçin.
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3. Nömrəni əlavə etmək üçün Number və nömrə növlərinin biri seçin. Nömrənin növünü 
dəyişmək üçün istənilən nömrəni tapın və Options > Change type seçin. Seçilmiş nömrəni 
razılaşdırılmış nömrə kimi quraşdırmaq üçün Set as default seçin.

 Başqa detalı əlavə etmək üçün bu qovluqlardan mətn növünü E-mail address, Web address, 
Postal address, və Note bölməsindən seçin.

4. Nömrəni və ya mətni daxil edin, onu mühafizə etmək üçün OK seçin.
5. Gözləmə rejiminə qayıtmaq üçün Back > Exit seçin.

Nömrələrin surətinin yaddaşda mühafizə edilməsi
Surətini yaddaşda mühafizə etmək istədiyiniz nömrələri tapın və Options > Copy seçin. Siz 
telefonun əlaqələr yaddaşına və yaddaşından və SİM kartın yaddaşına və yaddaşından adların 
və nömrələrin surətini mühafizə edə bilərsiniz. SİM kartın yaddaşında bir nömrə ilə olan adlar 
mühafizə edilə bilər.

Əlaqə detallarını dəyiş
Dəyişmək istədiyiniz əlaqəni axtarın, Details seçin, və istədiyiniz adı, nömrəni və ya mətni tapın.
Adı, nömrəni və ta mətni dəyişmək üçün Options > Edit name, Edit number, və ya Edit detail.

Əlaqələri və ya əlaqə detallarının silmək
Telefon və ya SİM kartın yaddaşından bütün əlaqələri və onlara əlavə edilmiş detalları silmək 
üçün Menu > Contacts > Delete all contacts > From phone mem., və ya From SIM card seçin. 
Dəyişikliyi təhlükəsizlik kodu ilə təsdiq edin.
Əlaqəni silmək üçün istənilən əlaqəni axtarın və Options > Delete seçin.
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Əlaqəyə əlavə edilmiş nömrəni və ya mətni silmək üçün əlaqəni axtarın və Details seçin. 
İstənilən detalı tapın və Options > Delete > Delete number, və ya Delete detail seçin.

Biznes kartlar
Siz biznes kartları kimi Kart standartlarını dəstəkləyən müvafiq qurğudan şəxsin əlaqə 
məlumatını göndərə və ala bilərsiniz.
Biznes kartını göndərmək üçün məlumatını göndərmək istədiyiniz əlaqəni axtarın və Options > 
Send bus. card > Via multimedia və ya Via text message seçin.
Biznes kartını telefonun yaddaşında mühafizə etmək üçün biznes kartı aldığınızda Show > 
Save seçin. Biznes kartı funksiyasından cıxmaq üçün seçin Exit > Yes seçin.

Parametrlər
Menu > Contacts > Settings və aşağıdakı seçim imkanlarından seçin: əlaqələriniz üçün SIM 
kartın və ya telefonun yaddaşını seşmək üçün Memory in use. Hər iki yaddaşda olan adlara 
və nömrələrə zəng vurmaq üçün Phone and SIM seçin. Bu halda adlar və nömrələr telefonun 
yaddaşında mühafizə ediləcək. Adların və nömrələrin ekranda necə göstəriləcəyini görmək 
üçün Contacts view seçin. Boş və istifadə edilmiş yaddaş həcminə baxmaq üçün Memory status 
seçin.

Qrulpar
Yaddaşda mühafizə edilmiş adları və telefonları müxtəlif zəng melodiyaları ilə abonent 
qruplarına salmaq üçün Menu > Contacts > Caller groups seçin.
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Tez yığılan nömrələr
Nömrəni tez yığılan knokaya təyin etmək üçün Menu > Contacts > Speed dials seçin və 
istədiyiniz tez yığılan nömrəni tapın.
Assign seçin və ya əyər nömrə artıq həmin knopkaya təyin edilmişdirsə Options > Change 
seçin. Search və təyin etmək istədiyiniz nömrəni seçin. Əgər Speed dialling funksiyası 
quraşdırılmamışdırsa, telefon bu funksiyanın işə salınması haqqında sizə sual verəcək. 
Həmçinin Zəng parametrləri s. 47, bax Speed dialling .
Tez yığılan nömrələr knopkalarını istifadə etməklə zəng vurmaq üçün bax Telefon nömrəsinin 
surətli yığılması s. 24.

Digər əlaqə funksiyaları
Menu > Contacts seçin, və aşağıdakı funksiyalar təqdim ediləcək:
• Info numbers — sizin xidmət provayderinizin məlumat nömrələrinə zəng vurmaq üçün, əyər 

bu nömrələr sizin SİM kartınıza daxil edilmişdirsə (şəbəkə xidməti).
• Service numbers — sizin xidmət provayderinizin xidmət nömrələrinə zəng vurmaq üçün, əyər 

bu nömrələr sizin SİM kartınıza daxil edilmişdirsə (şəbəkə xidməti).
• My numbers — SİM kartınıza yazılmış telefon nömrələrinə baxmaq üçün, əyər bu nömrələr 

sizin SİM kartınıza daxil edilmişdirsə (şəbəkə xidməti).

■ Parametrlər

Profillər
Sizin telefonun müxtəlif parametrli qrupları, profilləri var və onlarla bağlı olaraq siz müxtəlif 
tədbirlər və şərait üçün müvafiq siqnal melodiyaları seçə bilərsiniz. Profilləri istədiyiniz kimi 
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quraşdırın və bu funksiyanı istifadə etmək üçün profili işə salın. Təqdim olunan profillər 
bunlardır: General, Silent, Meeting, Outdoor, My style 1, və My style 2.
Menu > Settings > Profiles seçin: Profili seçin və Select basın.
• Seçilmiş profili işə salmaq üçün Activate seçin.
• Profili istədiyiniz kimi quraşdırmaq üçün Personalise seçin. Dəyişmək istədiyiniz parametri 

seçin və dəyişiklik edin.
• Profili 24 saata qədər olan müəyyən müddətdə iş rejimində saxlamaq üçün Timed seçin və 

profil parametrinin bitəcəyi müddəti quraşdırın. Müddət bitdikdə sinxronlaşdırılmamış əvvəlki 
profil işə salınacaq.

Qeyd: Profli gözləmə rejimində tez dəyişmək üçün ğüc (enerjı) knopkasını basın işə 
salmaq istədiyiniz profili tapin və Select seçin.

Mövzular
Mövzu funksiyası sizin telefonunuzu müxtəlif tədbirlərə və şəraitə uyğunlaşdırmaq üçün ekranı 
mühafizə edən şəkil, divar kağızı qrafikası, signal melodiyası və rəng sxemindən ibarət olan 
paketdir. Mövzular Gallery’da mühafizə edilir.
Menu > Settings > Themes seçin: Mövzunu işə salmaq üçün Select theme > Themes seçin. 
Qovluğu açın və mövzunu seçin. Bax Qalereya s. 53. Yeni mövzuları yükləmək üçün Theme 
downloads seçin. Bax Yükləmək (şəbəkə xidməti) s. 64.

Melodiya parametrləri
Siz işə salınmış profilin parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.
Menu > Settings > Tone settings seçin və bu imkanların istənilənini dəyişin: Incoming call alert, 
Ringing tone, Ringing volume, Vibrating alert, Message alert tone, Keypad tones və Warning 
tones. Siz bu parametrləri həmçinin Profiles menyusunda tapa bilərsiniz, bax Profillər s. 43.
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Seçilmiş abonenlər qurupuna məxsus olan telefon nömrələrindən zənglər daxil olarkən telefonun 
zəng çalmağını təmin etmək üçün Alert for seçin. Seçmək istədiyiniz abonent qrupunu tapın və 
ya All calls > Mark seçin.

Fərdi qısaldılmış klaviatura kombinasiyası
Fərdi qısaldılmış klaviatura kombinasiyası funksiyası ilə siz tez-tez istifadə edilən telefon 
funksiyalarına tez çıxışı əldə edirsiniz.

Sağ seçim düyməsi
Əvvəlcədən müəyyən edilmiş siyahıdan bir telefon funksiyasının sağ seçim knopkasına təyin 
edilməsi üçün Menu > Settings > Personal shortcuts > Right selection key seçin. Bax həmçinin 
Gözləmə rejimi s. 19. Bu menyu müəyyən operator variantlarında göstərilmir.

Səyyar düyməsi
Səyyar düyməsi üçün qısaldılmış klaviatura kombinasiyası funksiyasını seçmək üçün Menu > 
Settings > Personal shortcuts > Navigation key seçin. İstənilən sayyar düyməsini tapın ve 
Change və siyahıdan funksiyanı seçin. Qısaldılmış klaviatura kombinasiyası funksiyasından 
knopkanı çıxarmaq üçün (empty) seçin. Düymə üçün funksiyanı təkrar təyin etmək üçün Assign 
seçin.

Ekran parametrləri
Menu > Settings > Display settings seçin: Siz bu parametrləri müəyyən edə bilərsiniz:
• Telefon gözləmə rejimində olarkən telefonun ekranında divar kağızı kimi adlanan təsviri 

nümayış etdirmək üçün Wallpaper seçin.
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• Gallery qovluğundan grafik təsviri seçmək üçün Screen saver > Image seçin. Ekranı 
mühafizə edən funksiyanın işə salınması üçün keçəcək müddəti müəyyən ediməsi üçün 
Time-out seçin. Ekranı mühafizə edən funksiyanı işə salmaq üçün On seçin.

• Batareya enerjısınə qənaət etmək üçün Power saver > On seçin. Müəyyən müddətdə 
telefonun heç bir funksiyası istifadə edilmədikdə rəqəmli saat təsviri ekranda nümayiş 
etdiriləcək. Bax Enerjiyə qənaət s. 20.

• Ekran komponentlərinin birində rəngi dəyişmək üçün, misal üçün indikator və siqnal və 
batareya zolağının rəngini dəyişmək üçün Colour schemes seçin.

• Telefonun əsas menyusunun ekranda hansı şəkildə nümayış etdiriləcəyini quraşdırmaq üçün 
Menu view seçin.

• Oeratorun loqotipini sizin telefonun ekranında nümayış etdirilməsi və ya gizlədilməsi 
funksiyasını quraşdırmaq üçün Operator logo seçin.

• Ekranın kontrast dərəcəsini tənzimləmək üçün Display Contrast seçin. Kontrast dərəcəsini 
artırmaq və ya azaltmaq üçün sola və ya sağa keçin.

Vaxt və tarix parametrləri
Menu > Settings > Time and date settings seçin.
Gözləmə rejimində saatı ekranda nümayiş etdirmək üçün Clock seçin, saatı qurun, saat 
zonasını və saat formatını seçin.
Gözləmə rejimində tarixi göstərmək üçün Date seçin, tarixin formatını və tarixdə bölücü xəttlərin 
növünü seçin. 
Telefonda cari saat zonasına müvafiq olaraq vaxtın və tarixin avtomatik yeniləşdirilməsi 
funksiyasının ışə salınması üçün Auto-update of date & time (şəbəkə xidməti) seçin.
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Zəng parametrləri
Menu > Settings > Call settings və bu imkanlarda birini seçin:
• Call divert (şəbəkə xidməti) sizə gələn zəngləri başqa nömrəyə keçirmək üçün. Ətraflı 

məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
• Anykey answer > On gələn zəngə istənilən düyməyə (ğüc düyməsi, seçim düyməsi və başa 

çatdırma düyməsi istisna olnaqla) yüngül toxunmaqla cavab vermək üçün.
• Automatic redial > On uğursuz cəhddən sonra zəng vurmaq üçün 10 cəhd etmək üçün
• Speed dialling > On müvafiq nömrənin düyməsi basılmaqla və saxlanılmaqla zəng vurmaq 

üçün, 2-9, tez yığılan nömrələrin düyməsini təyin etmək üçün.
• Call waiting > Activate telefonla danışdığınız zaman nömrənizə daxil olan zənglər haqqında 

şəbəkədən xəbərdarlıq almaq üçün (şəbəkə xidməti). Bax Zəngi gözləmək (şəbəkə xidməti) 
s. 24.

• Summary after call > On və telefon hər zəngdən sonra qısa şəkildə zəngin təxmini 
davamlılığını və giymətini ekranda göstərəcək (şəbəkə xidməti).

• Send my caller ID (şəbəkə xidməti) > seçin Yes və ya Set by network.
• Line for outgoing calls (şəbəkə xidməti) zəng vurmaq üçün 1 və ya 2 telefon xətti seçmək 

üçün. Bu funksiya yalnız sizin SİM kart tərəfindən dəstəkləndikdə göstərilir.

Telefon parametrləri
Menu >Settings > Phone settings və bu imkanlardan birini seçin:
• Phone language telefonunuzun ekranında nümayiş ediləcək dili quraşdırmaq üçün. Əgər siz 

Automatic seçsəniz telefon SİM karda olan məlumata müvafiq olaraq dil seçəcək.
• Memory status telefonun yaddaşında hansı həcmdə boş yer qaldığına baxmaq üçün.
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• Automatic keyguard telefon gözləmə rejimində olduqda və telefonun heç bir funksiyası 
istifadə edilmədikdə əvvəlcədən quraşdırılmış vaxt bitdikdə klaviaturanı avtomatik 
blokirovkaya salır. On seçin, və siz 5 saniyədən 60 dəqiqəyədək vaxt quraşdıra bilərsiniz.

 Klaviaturanın blokirovkası iş rejimində olduqda rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vurmaq 
mümkündür. Təcili yardım nömrəsini daxil edin və zəng knopkasını basın.

• Security keyguard telefonu blokirovkadan çıxararkən telefonun təhlükəsizlik kodunu tələb 
etmək funksiyasının quraşdırılması üçün. Təhlükəsizlik kodunu daxil edin və On seçin.

• Cell info display > On istifadə edilən şəbəkə haqqında şəbəkədən məlumat almaq üçün 
(şəbəkə xidməti).

• Welcome note > telefonu yandırarkən görmək istədiyiniz qeydi daxil edin. Qeydi yaddaşda 
mühafizə etmək üçün Save seçin.

• Operator selection > Automatic, ərazinizdə olan şəbəkələrdən birini avtomatik seçmək üçün. 
Manual funksiyası ilə siz daxili şəbəkə operatorunuzla roming müqaviləsi olan şəbəkəni seçə 
bilərsiniz (şəbəkə xidməti).

• Confirm SIM service actions. Bax SIM xidmətləri s. 69.
• Help text activation telefonda yardım mətnlərinin göstərilməsi və ya gizlədilməsi funksiyasını 

quraşdırmaq üçün.
• Start-up tone telefon yandırılarkən melodiyanın səslədirilməsi və ya səsləndirilməməsi 

funksiyasının quraşdırılması üçün.

Əlaqə imkanları

GPRS (şəbəkə xidməti)
Ümumi Paket Radio Xidməti (GPRS) mobil telefonlarının İnternet-Protokoluna əsaslanan 
şəbəkə vasitəsilə məlumatı göndərmək və qəbul etmək üşün istifadə edilməsinə imkan verən 
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şəbəkə xidmətidir. GPRS İnternet kimi məlumat şəbəkələrinə simsiz çıxışı təmin edən məlumat 
daşıyıcısıdır.
GPRS istifadə edə biləcək proqram qoşmaları MMS, browsing, və Java proqramının 
yüklənməsidir.
GPRS texnologiyasını istifadə etməzdən əvvəl GPRS xidmətinin mövculduğu və abunə şərtləri 
haqqında məlumat almaq üçün şəbəkə operatorunuzla və ya xidmət provayderinizlə əlaqə 
saxlayın.GPRS vasitəsilə istifadə edilən hər proqram qoşması üçün GPRS parametrlərini 
yaddaşa mühafizə edin. Qiymətlə bağlı məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla və ya xidmət 
provayderinizlə əlaqə saxlayın.

GPRS əlaqəsi
Menu > Settings > Connectivity > Packet data > Packet data connection seçin.
• Telefon yandırılarkən avtomatik GPRS şəbəkəsingə qeydiyyata alınmaq funksiyasının 

quraşdırılması üçün Always online seçin.
• When needed seçin və GPRS qeydiyyatı və əlaqənin yaradılması GPRS istifadə edən 

proqram qoşması bunu tələb etdikdə aparılacaq və həmin proqramın istifadəsi bitdikdə 
bağlanacaq.

Təkmilləşdirmə parametrləri
Təkmilləşdirmə parametrləri menyusu yalnız telefon müvafiq mobil aksesuarlara birləşdirildikdə 
göstərilir.
Menu > Settings > Enhancement settings seçin. Müvafiq aksesuar telefonunuza 
birləşdirilmişdirsə siz təkmilləşdirmə parametrləri funksiyasını seçə bilərsiniz. Aksesuardan asılı 
olaraq siz aşagıdakı imkanlardan birini seçə bilərsiniz:
• Default profile seçilmiş aksesuara birləşərkən avtomatik işə salınmasını istədiyiniz profili 

seçmək üçün. Aksesuarla birləşmiş vəziyyətdə olduqda siz digər profili də seçə bilərsiniz.
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• Automatic answer telefonda daxil olan zəngə 5 saniyədən sonra avtomatik cavab 
vermək finksiyasının quraşdırılması üçün. Əgər Incoming call alert Beep once və ya Off 
rejimindədirsə, avtomatik cavab funksiyası istifadə edilməyəcək.

• Ignition detector > On telefon avtomobilin enerji qurğusuna birləşdirildikdə avtomobilin 
alışqanı söndürüldükdən 20 saniyə sonra telefonun avtomatik söndürülməsi üçün.

Konfiqurasiya parametrləri
Müəyyən şəbəkə xidmətləri sizin telefonunuzda düzgün konfiqurasiya parametrlərini tələb 
edir. Parametrləri SİM kartınızdan, xidmət provayderinizdən konfuqurasiya mesajı kimi alın və 
ya şəxsi parametrlərinizi əl ilə daxil edin. Ona qədər müxtəlif xidmət provayderindən alınan 
konfiqurasiya parametrləri telefonun yaddaşında mühafizə edilə bilər və bu menyu çərşivəsində 
istifadə edilə bilər.
Menu > Settings > Configuration settings seçin. Seçin
• Default configuration settings telefonun yaddaşında mühafizə edilmiş xidmər provayderlərinin 

siyahısına baxmaq üçün (razılaşdırılmış xidmət provayderi nişanlanmışdır) və digər xidmət 
provayderini razılaşdırılmış xidmər provayderi kim seçmək üçün. Provayderin üzərində 
durun və dəstəklənən qoşma proqramlar siyahısına baxmaq üçün Details seçin. Xidmət 
provayderini siyahıdan silmık üçün Options > Delete seçin.

• Activate default in all applications qoşma proqramları razılaşdırılmış provayderdən 
parametrləri istifadə etməyə quraşdırmaq üçün.

• Preferred access point digər çıxış nöqtəsini seçmək üçün. Adətən sizin üstünlük verdiyiniz 
operatordan çıxış nöqtəsi istifadə edilməlidir.

• Connect to service provider support xidmət provayderi tərəfindən təqdim edilən konfiqurasıya 
parametrlərini yükləmək üçün.
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Parametrlərin əl ilə daxil edilməsi
Parametrləri əl ilə daxil etmək, baxmaq və ya dəyişmək üçün Menu > Settings > Configuration 
settings > Personal configuration settings seçin.
Yeni konfiqurasiyanı əlavə etmək üçün Add new seçin və ya Options > Add new seçin. 
Siyahıdan qoşma proqramların birini seçin və tələb olunan bütün parametrləri daxil edin. 
Parametrləri aktivləşdirmək üçün Options > Activate seçin.
İstifadəçinin müəyyən etdiyi parametrlərə baxmaq və ya dəyişmək üçün baxmaq istədiyinz 
qoşma proqramı və ya dəyişmək istədiyiniz parametri seçin.

Təhlükəsizlik parametrləri
Zənglərin qadağan edilməsi, bağlı istifadəçi qrupu və yığılmaq üçün müəyyən edilmiş zənglər kimi zəngləri 
məhdudlaşdıran təhlükəsizlik parametrləri iş rejimində olduqda sizin cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi 
təcili yardım nömrələrinə zəng vurmaq mümkündür.

Menu > Setting > Security settings seçin.
• PIN code request telefon hər dəfə işə salındıqda telefonun təhlükəsizlik kodunu tələb etmək 

funksiyasıdır. Müəyyən SİM kartlar PİN kodun tələb edilməsi funksiyasının söndürülməsinə 
yol vermir.

• Call barring service (şəbəkə xidməti) sizin telefonunuza daxil olan və telefonunuzdan yığılan 
zəngləri məhdudlaşdırmaq üçün. Qadağan parolu tələb edilir.

 Zənglərin qadağan edilməsi və zənglərin bağqa nömrəyə keçirilməsi funksiyası eyni zamanda 
işə salına bilməz. Zənglər qadağan edildikdə müəyyən rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng 
etmək mümkündür.

• Fixed dialling bu funksiya sizin SİM kartınız tərəfindən dəstəkləndikdə sizin telefonunuzdan 
yığılan zəngləri seçilmiş telefon nömrələri ilə məhdudlaşdırır.
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 Müəyyən nömrələrin yığılması funksiyası işə salındıqda sizin cihazınızda proqramlaşdırılmış 
rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng etmək mümkündür.

• Closed user group (şəbəkə xidməti) sizin zəng edə biləcəyiniz və sizə zəng edə biləcək bir 
qrup şəxslərin müəyyən edilməsi üçün.

 Zənglər bağlı istifadəçi qrupu ilə məhdudlaşdırıldıqda sizin cihazınızda proqramlaşdırılmış 
rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng etmək mümkündür.

• Security level. Phone seçin, və hər dəfə telefonunuza yeni SİM kart salındıqda telefon 
təhlükəsizlik kodunu tələb edəcək.

 Memory seçin və SİM kartın yaddaşı seçildikdə və siz istifadə edilən yaddaşı dəyişmək 
istədikdə telefon təhlükəsizlik kodunu tələb edəcək.

• Access codes təhlükəsizlik kodunu, PİN kodunu, PİN2 kodunu və ya qadağan parolunu 
dəyişmək üçün.

• Code in use UPIN və ya PIN kodunun iş rejimində olacağını müəyyən etmək üçün.

Zavod paramertlərinin bərpa edilməsi
İstənilən menyu parametrlərinin ilkin vəziyyətinin bərpa edilməsi üçün Menu > Settings > 
Restore factory settings seçin.

■ Operator menyusu
Bu menü vasitəsilə siz şəbəkə operatoru tərəfindən təmin edilmiş xidmətlərdən istifadə 
etmək imkanını əldə etmiş olursunuz. Bu menyu operatordan asılıdır. Xidmətin adı və nişanı 
operatordan asılıdır. Daha ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatoru ilə əlaqə saxlayın.
Operator, xidməti mesaj vasitəsilə bu menünü yeniləyə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün bax 
Xidmət poçt qutusu (şəbəkə xidməti) s. 64.
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■ Qalereya
Bu menyu çərçivəsində siz mövzular, qrafika və melodiyaları dəyişdirə bilərsiniz. 
Bu fayllar qovluqlarda nizamlanmışdır.
Sizin telefon alınan məzmunu qorumaq üçün rəqəmli hüquqların idarə edilməsi (DRM) sistemini 
dəstəkləyir. Məzmunun bir hissəsi, misal üçün, zəng siqnalı, qoruna bilər və istifadə vaxtının 
sayı və müəyyən istifadə vaxtı kimi müəyyən istifadə qaydalarına uyğunlaşdırıla bilər. Qaydalar 
məzmunun aktivləşdirilməsi düymə ilə müəyyən edilir. Bu düymə məzmun ilə bilikdə və ya 
müstəqil olaraq xidmət provayderi tərəfindən müəyyən edilə bilər. Siz bu aktivasiya düymələrini 
yeniləşdirə bilərsiniz. Həmişə almamışdan əvvəl hər hansı məzmunun çatdırılma şərtlərini və 
aktivasiya düyməsini yoxlayın, çünki onlar ödənişli ola bilər.
Müəlliflik hüquqlarının qorunması müəyyən qrafikaların, zəng siqnallarının və digər məzmunun surətinin 
çıxarılmasının, dəyişdirilməsinin, köçürülməsinin və ya göndərilməsinin qarşısını ala bilər.

1. Menu > Gallery seçin. Qovluqların siyahısı göstərilir. Themes, Graphics, Tones və Receiv. 
files telefonda olan orijinal qovluqlardır.

2. İstənilən qovluğun üzərində durun və qovluğda faylların siyahısını görmək üçün Open seçin 
və ya Options seçin və aşağıdakı imkanlardan biri seçilə bilər:

 Downloads, Delete folder, Move, Rename folder, Downloads, Details, Type of view, Sort, Add 
folder, Memory status, və Activation key list.

3. Qovluğu açdığınızda baxmaq istədiyiniz faylı seçin və Open seçin.
 Faylı seçin və açın və ya Options seçin və seçilmiş fayl üçün təqdim olunan aşağıdakı 

imkanlardan birini seçin:
 Downloads, Delete, Send, Edit image, Move, Rename, Set as wallpaper, Set as s. saver, 

Set as ring tone, Apply theme, Details, Type of view, Sort, Delete all, Open in sequence, Add 
folder, Memory status, və Activation key list.
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4. OTA xidmətindən alınan bütün fayllar və yardımçı kamera avtomatik olaraq Receiv. files ‘da 
mühafizə ediləcək. Siz burada fayllara baxa bilərsiniz və onları işə sala bilərsiniz. Alınan 
fayllar Gallery files, Bookmarks və ya Applications.

■ Radio
FM radio simsiz cihaz antenasından fərqli olan antenadan asılıdır. Düzgün işləmək üçün cihaza FM radiosu 
üçün tələb olunan müvafiq qulaqlıq və ya aksesuar birləşdirilməlidir.

Xəbərdarlıq: Musiqiyə orta səs dərəcəsində qulaq asın. Davamlı yüksək səs dərəcəsində istifadə 
sizin eşitmə qabiliyyətinizə təsir edə bilər. Mikrofon işə salındıqda cihazı qulağınıza yaxın tutmayın, 
çünki səs dərəcəsi çox yüksək ola bilər.

Radioya qulaq as
1. Menu > Radio seçin. Kanalın yerləşdiyi nömrə. Radio kanalın adı (əyər siz kanalı mühafizə 

etmişsinizsə) və radio kanalın tezliyi ekranda göstrəilir.
2. Əgər siz artıq kanalları yaddaşda mühafizə etmişsinizsə qulaq asmaq istədiyiniz kanalın 

üzərində durun.
 Siz müvafiq nömrə düymələrinə basaraq da radio kanalını seçə bilərsiniz.

Radio kanalını qur
1. Radio bir olduqda seçin  və ya  radio tezliyini 0.05 MHz addımlarında dəyişdirmək, və 

ya seçin  və saxlayın və ya  kanalın axtarışına başlamaq üçün. Axtarış kanal tapıldıqda 
dayanır.

2. 1-9 yaddaş mövqeyində kanalı mühafizə etmək üçün müvafiq nömrə düymələrinə basın və 
saxlayın.
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 10-20 yaddaş mövqeyində kanalı mühafizə etmək üçün 1 və ya 2 qısa şəkildə basın, sonra 
istənilən nömrə düyməsini basın və saxlayın 0 - 9.

3. Kanalın adını daxil edin və OK seçin.

Əsas radio funksiyaları
Radio iş rejimində olduqda:
• Radionu söndürmək üçün Options > Switch off seçin.
• Radionun səs dərəcəsini tənzimləmək üçün Volume seçin.
• Tapdığınış radio kanalını yaddaşda mühafizə etmək üçün Options > Save channel seçin. 

Bax Radio kanalını qur s. 54. Siz 20-yə qədər kanal yaddaşda mühafizə edə bilərsiniz.
• Yaddaşda mühafizə edilən kanalların siyahısını seçmək üçün, Options > Channels seçin. 

Kanalı silmək və ya adını dəyişmək üçün, istənilən kanalın üzərində durun və Options > 
Delete channel və ya Rename seçin.

• İstənilən radio kanalı tezliyini daxil etmək üçün Options > Set frequency seçin.
• Reprodurtoru və ya qulaqlıqları istifadə edərək radioya qulaq asmaq üçün Options > 

Loudspeaker və ya Headset seçin. Qulaqlığı radioya birləşdirin. Qulaqlığın simi radio 
antenasının funksiyasını icra edir.

Siz radioya qulaq asarkən zəng edə və ya zəng qəbul edə bilərsiniz. Zəng vaxtı radionun səs 
dərəcəsi səssiz rejimə salınır.
GPRS əlaqəsini istifadə edən qoşma proqram məlumat göndərərkən və ya qəbul edərkən 
radioya maniə törədə bilər.
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■ Organizer

Zəngli saat
Siz telefonda istənilən vaxt zəng sıqnalını səsləndirmək funksiyasını quraşdıra bilərsiniz. 
Menu > Organizer > Alarm clock seçin.
Zəngli saatı quraşdırmaq üçün Alarm time seçin və siqnal vaxtını daxil edin. Siqnal vaxtını 
dəyişmək üçün On seçin. Həftənin seçilmiş günlərində telefonun sizi oyandırması funksiyasını 
quraşdırmaq Repeat alarm seçin.
Alarm tone və razılaşdırılmış siqnal melodiyasını seçin, zəng melodiyası siyahısından və ya 
Qalereyadan siqnal melodiyasını quraşdırmaq üçün.
Oyanmaq üçün müəyyən edilmiş vaxt rejimindən çıxmaq üçün Snooze time-out və vaxt seçin.

Siqnal vaxtının müddəti qurtardıqda
Telefon siqnal melodiyasını səsləndirəcək və Alarm! yazısı və cari vaxt ekranda çıxacaq, hətta 
telefon söndürülmüş vəziyyətdə olsada. Siqnalı kəsmək üçün Stop seçin. Siz telefona bir dəqiqə 
siqnalı səsləndirmək imkanını versəniz və ya Snooze seçsəniz, siqnalın səsləndirilməsi 10 
dəqiqəlik dayanacaq sonra yenidən səslənəcək.
Əgər telefon söndürülmüş vəziyyətdə olduqda siqnal vaxtı çatsa cihaz özü işə salınır və siqnal melodiyasını 
səsləndirməyə başlayır. Əgər siz Stop seçsəniz cihaz sizə telefonun zənglər üçün iş rejiminə salınmasına 
dair sual verəcək. Cihazı söndürmək üçün No seçin və ya zəng etmək və zəngləri qəbul etmək üçün Yes 
seçin. Simsiz telefonun istifadəsi maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi halda Yes seçməyin.

Təqvim
Menu > Organizer > Calendar seçin.
Cari gün çərçivədə göstərilir. Bu gün üçün qeydləriniz varsa gün qara şriftlə qeyd edilir. Günün 
qeydinə baxmaq üçün View seçin. Yalnız qeydə baxmaq üçün View seçin.
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Təqvimlə bağlı digər seçim imkanları qeydin yazılması, qeydin silinməsi, dəyişdirilməsi, yerinin 
dəyişdirilməsi, və ya təkrarlanması və qeydin surətinin digər günə yazılması və ya qeydi mətn 
mesajı və ya multimediya mesajı kimi digər müvafiq telefon təqviminə birbaşa göndərilməsindən 
ibarətdir. Settings ‘də siz tarix, vaxt, vaxt zonası, tarix və vaxt formatı, və ya həftənin ilk gününü 
quraşdıra bilərsiniz. Auto-delete notes ‘də siz telefonda köhnə qeydləri müəyyən edilmiş müddət 
bitdikdən sonra avtomatik silinməsi funksiyasını quraşdıra bilərsiniz.
Təqvimdə bütün qeydləri silmək üçün, ayı seçin, sonra Options > Delete all notes seçin.

Təqvimə qeyd yaz
Menu > Organizer > Calendar seçin. İstədiyiniz tarixin üzərində durun, Options > Make a note 
seçin. Aşağıdakı qeyd növlərinin birini seçin: Meeting, Call, Birthday, Memo və ya Reminder.

Qeyd üçün siqnal
Telefon siqnal verir və qeydi göstərir. Ekranda zəng etmək qeydi olduqda siz ekranda göstərilən 
nömrəyə zəng knopkasını basaraq zəng edə bilərsiniz. Siqnalı dayandırmaq və qeydə baxmaq 
üçün View seçin. Snooze seçin və telefon 10 dəqiqədən sonra siqnalı səsləndirəcək. Siqnalı 
qeydə baxmadan kəsmək üçün Exit seçin.

Kalkulyator
Telefonunuzda olan kalkulyator üstə gəlmək, cıxmaq, vurmaq, bölmək, kvadrata yüksəltmə, 
kvadrat kök və valyuta dəyərləri ilə bağlı əməliyyatları edir.

Qeyd: Bu kalkulyatorun dəqiqliyi məhduddur və sadə hesablamalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Menu > Organizer > Calculator seçin. Ekranda 0 göstərildikdə hesablamanın ilk nömrəsini 
daxil edin kəsir üçün # basın. Seçin Options > Add, Subtract, Multiply, Divide, Square, Square 
root və ya Change sign. İkinci nömrəni daxil edin. Cavab almaq üçün Equals seçin. Yeni 
hesablamaya başlamaq üçün əvvəl Clear basın və saxlayın.
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Valyutanın konversiya edilməsi
Menu > Organizer > Calculator seçin. Valyuta kursunu yaddaşda mühafizə etmək üçün 
Options > Exchange rate seçin. Ekranda göstərilən imkanlarıdan birini seçin. Valyuta kursunu 
seçin, kəsir üçün # seçin və OK basın. Valyuta kursu yenisi ilə əvəz edilənə qədər yaddaşda 
mühafizə ediləcək. Valyutanın konversiyasını icra etmək üçün müvafiq məbləği daxil edin, 
Options > In domestic və ya In foreign seçin.

Qeyd: Əsas valyutanı konversiya etdikdə siz yeni kurs tariflərini daxil etməlisiniz çünki bütün əvvəlki 
valyuta kursları sıfıra quraşdırılacaq.

■ Qoşma proqramlar

Oyunlar və qoşma proqramlar
Telefonunuzun proqramı Nokia telefonu üçün hazırlanmış müəyyən oyunlar və Java qoşma 
proqramlarını əhatə edir.

Oyunun və ya qoşma proqramın işə salınması
Menu > Applications > Games, və ya Collection seçin. Oyunun və ya qoşma proqramın 
üzərində durun və Open seçin.
Oyunlar və qoşma proqramlarla bağlı aşağıdakı seçim imkanları təqdim oluna bilər:
• Delete telefondan oyunu və ya qoşma proqramı silmək üçün
• Move oyunu və ya qoşma proqramı digər qovluğa köçürmək üçün
• Details oyun və ya qoşma proqram haqqında əlavə məlumat almaq üçün.
• Update version Xidmət şəbəkəsindən yükləmək üçün yeni versiyanın mövcudluğunu 

yoxlamaq üçün. (şəbəkə xidməti)
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• Web page İnternet səhifəsindən əlavə məlumatı təmin etmək üçün. Bu elementlərin şəbəkə 
tərəfindən dəstəklənməsi tələb olunur.

• App. access gözlənilməz xərclərin qarşısını almaq üçün oyunun və ya qoşma proqramın 
şəbəkəyə çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün. Hər kateqoriyada, mövcud olduqda, aşağıdakı 
imkanları seçin Ask every time, Ask first time only, Always allowed, Not allowed

Oyun və qoşma proqramların yüklənilməsi
Sizin telefon J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir. Yükləməkdən əvvəl əmin olun ki qoşma 
proqram sizin telefonunuza uyğundur.
Select Menu > Applications > Options > Downloads > Game downloads və ya App. downloads. 
Təqdim olunan nişanların siyahısı göstərilir. Seçin More bookmarks Web menyusunda nişanlar 
siyahısına çıxmaq üçün. Bax Nişanlar s. 63.
İstənilən xidmətlə əlaqə qurmaq üçün nişanı seçin. Müxtəlif xidmətlərin mövcudluğu, qiymətlər 
və tariflər haqqında məlumat almaq üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Zəruri məlumat: Yalnız zərərli proqramlardan müvafiq qorunmanı təmin edən qoşma proqramlarını 
yükləyin.

Nəzərə alın ki, qoşma proqram yüklənərkən o, Applications menyusunun əvəzinə Games 
menyusunda mühafizə edilə bilər.

Oyun parametrləri
Oyunlar üçün səs, işıq və vibrasiyanı quraşdırmaq üçün Menu > Applications > Options > App. 
settings seçin.

Oyun və qoşma proqramlar üçün yaddaş statusu
Oyun və qoşma proqramlar üçün yaddaşın həcminə baxmaq üçün Menu > Applications > 
Options > Memory status seçin.
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■ İnternet 

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlardan müvafiq gorumanı təklif 
edən xidmərlərdən istifadə edin.

Siz telefon brauzeri ilə müxtəlif mobil İnternet xidmətlərinə çıxa bilərsiniz.
Bu xidmətlərin mövcudluğu, qiyməti və tarifləri haqqında məlumat almaq üçün xidmər 
provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Telefonunuzun brauzeri ilə Siz onların səhifələrində WML - simsiz sistemlər üçün dil işarəsi və 
ya XHTML – hiper mətnlər üçün dil işarəsi proqramlarını istifadə edən xidmətlərə baxa bilərsiniz. 
Görünüş ekranın ölçüsündən asılı olaraq dəyişə bilər. Nəzərə alın ki, Siz İnternet səhifələrinin 
bütün detallarına baxa biləməzsiniz.

Xidmətlərə çıxış
1. Baxmaq istədiyiniz xidmətə çıxış üçün tələb olunan quraşdırma parametrlərini yaddaşda 

mühafizə etmək üçün. Bax Xidmət üçün quraşdırma .
2. Təqdim olunan xidmətlə əlaqə qurun. Bax Xidmət əlaqəsi s. 61.
3. Xidmətin vərəqlərinə baxmaq. Bax Xidmətin səhifələrinə baxın s. 61.
4. Baxmaq bitdikdən sonra xidmət ilə əlaqəni kəsin. Bax Xidmətlə əlaqəni kəs s. 62.

Xidmət üçün quraşdırma
Sizin telefonda bir neçə xidmət parametrləri mühafizə edilə bilər. Siz əlavə parametrləri bu 
xidməti təklif edən xidmət provayderinizdən konfiqurasiya mesajı şəklində ala bilərsiniz. Xidmət 
parametrlərini konfiqurasiya mesajı şəklində almaq üçün bax Konfiqurasiya parametrləri s. 50.
Müvafiq parametrlərlə bağlı daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
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Xidmət əlaqəsi
Əmin olun ki,istifadə etmək istədiyiniz xidmətin parametrləri işə salınmışdır. Parametrləri 
işə salmaq üçün Menu > Web > Settings > Configuration settings seçin. Configuration və 
aktivləşdirmək istədiyiniz konfiqurasiyanı seçin.
Bu üsulların biri ilə xidmət ilə əlaqə qurun:
• Start səhifəsini açın, misal üçün, xidmət provayderinizin əsas məlumat səhifəsini (ev 

səhifəsini) Menu > Web > Home səhifəsi seçin və ya gözləmə rejimində 0 basın və saxlayın.
• Xidmətin nişanını seçin: Menu > Web > Bookmarks və nişanı seçin. Nişan cari aktiv xidmət 

parametrləri ilə işləmirsə, digər quraşdırma parametrləri seçin və yenidən cəhd edin.
• Son URL seçin: Menu > Web > Last web addr. seçin.
• Xidmətin ünvanını daxil edin Menu > Web > Go to address seçin. Xidmətin ünvanını daxil 

edin və OK seçin.

Xidmətin səhifələrinə baxın
Xidmət ilə əlaqə qurduqdan sonra onun səhifələrinə baxa bilərsiniz. Müxtəlif xidmətlərdə 
telefonun knopkalarının funksiyaları dəyişə bilər. Telefonun ekranında olan mətn göstərişlərinə 
riayət edin. Daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Nəzərə alın ki, məlumat daşıyıcısı kimi GPRS seçildikdə baxış zamanı indikator  ekranın 
yuxarı sol hissəsində göstəriləcək. GPRS əlaqəsi zamanı zəng və ya mətn mesajı alındıqda 
və ya zəng edildikdə indikator  ekranın yuxarı sol hissəsində göstərilərək GPRS əlaqəsinin 
dayandırılması və ya davam etdirilməsi barədə məlumat verəcək. Zəngdən sonra telefon GPRS 
əlaqəsini qurmağa təkrar cəhd göstərəcək.
Baxış zamanı Qısaldılmış klaviatura kombinasiyası, Ev səhifəsi və Nişanlar kimi seçim imkanları 
təqdim oluna bilər. Xidmət provayderi əlavə seçim imkanları təklif edə bilər.
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Options seçin və aşağıdakı seçim imkanları təqdim oluna bilər. Xidmət provayderi əlavə 
seçim imkanları təklif edə bilər. Seçin Shortcuts, Home, Add bookmark, Bookmarks, History, 
Downloads, Save to folder, Other options, Reload, Quit.
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilən yaddaş yeridir. Əyər siz parol 
tələb edən məxfi məlumata çıxmağa cəhd göstərmişsinizsə və ya cıxmışsınızsa hər istifadədən 
sonra keş yaddaşı təmizləyin. Sizin çıxdığınız məlumat və ya xidmət keş yaddaşda mühafizə 
edilir. Keş yaddaşı təmizləmək üçün bax Keş yaddaş s. 65.

Birbaşa zəng vurmaq
Brauzer istifadə edilərkən çıxdığınız xidmətləri dəstəkləyir. Siz səs ilə zəng edə bilərsiniz , səs 
ilə zəng edərkən DTMF melodiyalarını göndərə bilərsiniz və səhifədən götürülən ad və telefon 
nömrəsini yaddaşda mühafizə edə bilərsiniz.

Xidmətlə əlaqəni kəs
Brauzerlə baxışı bitirmək və əlaqəni kəsmək üçün Options > Quit seçin. Quit browsing? 
göstərildikdə Yes seçin.
Eyni zamanda başa çatdırma knopkasını iki dəfə basın və ya basın və saxlayın.

Brauzerin görünüş parametrləri
Brauzerlə baxış keçirərkən Options > Other options > Appear. settings seçin, və ya gözləmə 
rejimində Menu > Web > Settings > Appearance settings və bu seçim imkanlarından birini seçin:
• Text wrapping. On seçin və mətn sonrakı xəttdə davam etdirilir. Əgər siz Off funksiyasını 

seçsəniz mətn qısaldılacaq.
• Font size və ölçünü seçin.
• Show images. No seçin və səhifədə peyda olan şəkillər göstərilməyəcək.
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• Alerts. Brauzerlə baxış zamanı mühafizə edilən əlaqə mühafizə edilməmiş əlaqə ilə əvəz 
edildkdə siqnal vermək funksiyasının quraşdırılması üçün Alert for unsecure connection > 
Yes seçin. Alert for unsecure items > Yes mühafizə edilmiş səhifədə mühafizə edilməmiş 
element peyda olduqda telefonun siqnal vermək funksiyasını quraşdırır. Bu siqnal mühafizə 
edilmiş əlaqəni təmin etmir. Daha ətraflı məlumat üçün, bax Brauzerin təhlükəsizliyi s. 66.

• Character encoding. Brauzer səhifələrini göstərmək üçün simvollar dəstini seçin və ya uyğun 
telefona İnternet şəbəkəsinin ünvanını göndərərkən həmişə UTF-8 kodunun istifadə edilməsi 
funksiyasını seçin.

Kukilər
Kuki saytın telefonun brauzerinin keş yaddaşında mühafizə etdiyi məlumat deməkdir. Bu 
məlumat sizin istifadəçi məlumatınız ola bilər və ya brauzerlə bağlı üstünlük verdiyiniz məlumat 
ola bilər. Kukilər keş yaddaşı təmizlənənədək yaddaşda mühafizə edilir, bax Keş yaddaş s. 65.
Brauzerlə baxış keçirərkən Options > Other options > Security > Cookie settings seçin. 
Gözləmə rejimində Menu > Web > Settings > Security settings > Cookies seçin. Telefonun 
məsləhətləri almasını qəbul və ya rədd etmək üçün Allow və ya Reject seçin.

Nişanlar
Siz səhifələrin ünvanlarını nişanlar kimi yaddaşda mühafizə edə bilərsiniz.
1. Brauzerlə baxış keçirərkən Options > Bookmarks seçin, və ya gözləmə rejimində Menu > 

Web > Bookmarks seçin.
2. Baxmaq istədiyiniz nişanın üzərində dayanın və həmin nişanla bağlanan səhifə ilə əlaqə 

qurmaq üçün bu nişanı seçin.
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 Siz həmçinin seçilmiş nişanın məlumatına, adına və ünvanına baxmaq, dəyişmək və ya 
göndərmək, seçilmiş nişanı dəyişmək, onu nişan kimi və ya mətn mesajı kimi birbaşa digər 
telefona göndərmək və ya yeni nişan yaradmaq üçün Options seçə bilərsiniz.

Sizin cihazınızda Nokia ilə birləşməyən saytlar üçün yüklənmiş müəyyən nişanlar mövcud ola bilər. Nokia by 
saytlara dair zəmanət vermir və tövsiyyə etmir. Əgər siz bu saytlara girmək istəyirsinizsə istənilən İnternet 
saytı ilə bağlı gördüyünüz təhlükəsizlik və məzmun tədbirlərini görməlisiniz.

Nişanları al
Nişanı aldıqda, 1 bookmark received yazısı ekranda peyda olur. Nişana baxmaq üçün Show 
seçin. Nişanı yaddaşda mühafizə etmək üçün Save > Options > View detallara baxmaq və ya 
Delete onu rədd etmək üçün.

Yükləmək (şəbəkə xidməti)
Daha çox melodiyalar, qrafikalar, oyunlar, videotəsvirlər, mövzular və ya qoşma proqramlar 
yükləmək üçün Menu > Web > Downloads seçin, sonra yükləmək istədiyiniz elementi seçin: 
Tone downloads, Graphic downloads, Game downloads, Theme downloads və ya App. 
downloads.

Zəruri məlumat: Yalnız zərərli proqramlara qarşı müvafiq təhlükəsizliyi və mühafizəni təklif edən 
qoşma proqramları və digər proqramları yükləyin və istifadə edin.

Müxtəlif xidmətlər, qiymətlər və tariflərlə bağlı şəbəkə operatorunuz və ya xidmət provayderinizlə 
əlaqə saxlayın.

Xidmət poçt qutusu (şəbəkə xidməti)
Telefon xidmət provayderiniz tərəfindən göndərilmiş xidmət mesajlarını qəbul edə bilər. Xidmət 
mesajları xəbər başlıqları kimi xəbərdarlıqlar ola bilər və mətn mesajlarını və ya xidmətin 
ünvanını əks etdirə edə bilər.
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Bu xidmət mesajını oxumaq üçün Show seçin. Əgər Siz Exit seçsəniz mesaj Service inbox 
qovluğuna yerləşdiriləcək. Service inbox daha sonra cıxmaq üçün Menu > Web > Service inbox 
seçin.
Brauzerlə baxış keçirərkən Service inbox çıxmaq üçün seçin Options > Other options > Service 
inbox seçin. İstədiyiniz mesajın üzərində dayanın, brauzeri işə salmaq və nişanlanmış məzmunu 
yükləmək üçün Retrieve seçin və ya xidmətin xəbərdarlığı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı 
ekranda görmək üçün Options > Details seçin, və ya onu silmək üçün Delete seçin.

Xidmət poçt qutusunun parametrləri
Menu > Web > Settings > Service inbox settings seçin. Telefonda xidmət mesajlarını qəbul 
etmək (və ya qəbul etməmək) funksiyasını quraşdırmaq üçün Service messages > On (və ya 
Off) seçin.
Telefonda yalnız xidmət provayderi tərəfindən təsdiq edilmiş məzmun müəlliflərindən xidmət 
mesajlarını almaq funksiyasını quraşdırmaq üçün Message filter > On seçin. Təsdiq edilmiş 
məzmun müəlliflərinin siyahısına baxmaq üçün Trusted channels seçin.
Automatic connection seçin. Əgər sizin telefonunuzda xidmət mesajlarını almaq funksiyası 
quraşdırılmışdırsa və siz On seçirsinizsə telefon xidmət mesajı alındıqda avtomatik olaraq 
gözləmə rejimindən brauzeri işə salacaq. Əgər siz Off seçirsinizsə telefon xidmət mesajı aldıqda 
brauzeri yalnız siz Retrieve seçdikdən sonra işə salacaq.

Keş yaddaş
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilən yaddaş yeridir. Əgər siz parol tələb edən 
məxfi məlumata çıxmağa cəhd göstərmişsinizsə və ya cıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı 
təmizləyin. Sizin çıxdığınız məlumat və ya xidmət keş yaddaşda mühafizə edilir. Brauzerlə baxış keçirərkən 
keş yaddaşı təmizləmək üçün Options > Other options > Clear the cache seçin. Gözləmə rejimində Menu > 
Web > Clear the cache seçin.
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Sizin cihazınızda Nokia ilə birləşməyən saytlar üçün yüklənmiş müəyyən nişanlar mövcud ola bilər. Nokia by 
saytlara dair zəmanət vermir və tövsiyyə etmir. Əgər siz bu saytlara girmək istəyirsinizsə istənilən İnternet 
saytı ilə bağlı gördüyünüz təhlükəsizlik və məzmun tədbirlərini görməlisiniz.

Brauzerin təhlükəsizliyi
Müəyyən xidmətlər üçün, misal üçün bank xidmətləri və ya online alış-veriş üçün təhlükəsizlik 
elementləri tələb oluna bilər. Bu növ əlaqələr üçün sizin SİM kartınızda təqdim oluna bilən 
təhlükəsizlik sertifikatlarına və ola bilsin təhlükəsizlik moduluna ehtiyacınız var. Daha ətraflı 
məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik modulu
Təhlükəsizlik modulu sertifikatlardan və həmçinin fərdi və ümumi düymələrdən ibarət ola bilər. 
Təhlükəsizlik modulunun məqsədi brauzer əlaqəsini tələb edən qoşma proqramlarla bağlı 
təhlükəsizlik xidmətlərinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir və bu modul rəqəmli imzanın istifadə 
edilməsinə imkan verir. Sertifikatlar təhlükəsizlik modulunda xidmət provayderi tərəfindən 
saxlanılır.
Menu > Web > Settings > Security settings > Security module settings seçin. Aşağıdakı seçim 
imkanlarından birini seçin:
• Təhlükəsizlik modulunun adını, statusunu, istehsalçısını və seriya nömrəsini göstərmər üçün 

Security module details.
• Təhlükəsizlik modulu ilə təmin edilən xidmətlərin istifadəsi zamanı telefonun modul PİN-i 

sorğu etmək funksiyasının quraşdırılması üçün Module PIN request. Kodu daxil edin və On 
seçin. Modul PİN sorğusunu söndürmək üçün Off seçin.

• Təhlükəsizlik modulu yol verdikdə modulu PİN-i dəyişmək üçün Change module PIN. Cari 
modul PİN-I daxil edin sonra iki dəfə yeni kodu daxil edin.

• Change signing PIN. Dəyişmək istədiyiniz imxa PİN-i seçin. Cari PİN kodu daxil edin sonra iki 
dəfə yeni kodu daxil edin.
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Həmçinin bax Giriş kodları s. 12.

Sertifikatlar
Üç növ sertifikatlar mövcuddur: server sertifikatları, səlahiyyət sertifikatları, və istifadəçi 
sertifikatları.
• Məzmun serveri ilə təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik elementləri ilə əlaqə qurmaq üçün telefon 

server sertifikatından istifadə edir. Telefon server sertifikatını əlaqə qurulmamışdan əvvəl 
xidmət provayderindən alır bə onun həqiqiliyi telefonda mühafizə edilən səlahiyyət sertifikatı 
ilə yoxlanılır. Server sertifikatları yaddaşda mühafizə edilmir.

 Telefonla məzmun serveri arasında məlumatın ötürülməsi şifrələnmişdirsə əlaqə zamanı 
təhlükəsizlik indikatoru ekranda göstərilir. 
Təhlükəsizlik işarəsi şəbəkə ilə məzmun serveri (və ya tələb olunan mənbənin saxlanıldığı 
yer) arasında məlumatın ötürüməsinin təhlükəsiz olduğunu göstərmir. Şəbəkə ilə məzmun 
serveri arasında məlumatın ötürülməsinin təhlükəsizliyi xidmət provayderi tərəfindən təmin 
edilir.

• Səlahiyyət sertifikatları müəyyən xidmətlər, misal üçün bank xidmətləri tərəfindən digər 
sertifikatların həqiqiliyinin yoxlanılması üçün istifadə edilir. Səlahiyyət sertifikatları xidmət 
provayderi tərəfindən təhlükəsizlik modulunda mühafizə edilə bilər və ya şəbəkədən yüklənə 
bilər, bir şərtlə ki, xidmət səlahyyət sertifikatlarının istifadəsini dəstəkləsin.

• İstifadəçi sertifikatları rəsmi icazə verən orqan tərəfindən istifadəçilərə verilir. İstifadəçi 
sertifikatları, misal üçün, rəqəmli imzaların yaradılması üçün tələb olunur və onlar istifadəçini 
xüsusi fərdi qaydada daxil edılən təhlükəsizlik modulu ilə tutaşdırır.
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Zəruri məlumat: Hətta sertifikatların istifadəsi uzaq məsafəli birləşmələrdə və proqramların 
yüklənməsində yaranan riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldmasına baxmayaraq, bu sertifikatlar 
təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlikdən daha çox faydalanmaq üçün düzğün istifadə edilməlidir. Sertifikatın 
mövcudluğu özü-özlüyündə qurunmanı təmin etmir; sertifikatı idarə edən proqramda daha 
təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik üçün düzgün, orijinal və ye etibarlı sertifikatlar olmalıdır. Sertifikatlar 
məhdud istifadə müddətinə malikdir. Hətta qüvvədə olan sertifikatın istifadə müddəti bitdiyi göstərilirsə 
cihazınızda qurulmuş tarixin va vaxtın düzgün olmasını yoxlayın.
Sertifikat parametrlərini dəyişdirməzdən əvvəl siz əmin olmalısınız ki, siz həqiqətən sertifikatın 
sahibinə etibar edirsiniz və sertifikat həqiqətən siyahıda olan sahibə məxsusdur.

Rəqəmli imza
SİM kartınizda təhlükəsizlik modulu olduqda siz telefonunuzda rəqəmli imza edə bilərsiniz. İmza 
təhlükəsizlik modulunda fərdi knopka və imzanı etmək üçün istifadə edilmiş istifadəçi sertifikatı 
ilə sizə qayıtmalıdır. Rəqəmli imzanın istifadəsi, kağız hesablarda, kontraktlarda və digər 
sənədlərdə qoyulan imzaya bərabər tutulur.
Rəqəmli imzanı qoymaq üçün səhifədə əlaqə xəttini seçin, misal üçün almaq istədiyiniz kitabın 
adını. İmzalamaq üçün mətn (ola bilsin ki, məbləğ, tarix və sair daxil edilməklə) göstəriləcək.
Başlıq mətninin Read və rəqəmli imza işarəsinin  göstərildiyini yoxlayın.

Qeyd: Rəqəmli imza işarəsinin peyda olmaması təsdiq edir ki, təhlükəsizliklə bağlı 
qaydalara əməl edilməmişdir və siz imza PİN-i kimi şəxsi məlumatı daxil etməməlisiniz.

Bütün mətni oxuyun, sonra Sign seçin.
Mətn ekrana sığışmaya bilər. İmzalamaqdan əvvəl əmin olun ki, mətn tam oxunmuşdur.
İstifadə etmək istədiyiniz istifadəçi sertifikatını seçin. İmza PİN daxil edin (bax Ümumi məlumat 
s. 12) və OK seçin. Rəqəmli imza işarəsi itəcək və xidmət sizin alış-verişinizin baş tutduğunu 
təsdiq edən məlumatı ekranda göstərə bilər.
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■ SIM xidmətləri
Telefonunuzda mövcud olan funksiyalara əlavə olaraq sizin SİM kart bu menyu 
çərçivəsində əldə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri də təqdim edə bilər. Menyunun 
adı və məzmunu SİM kartdan asılıdır.
SİM xidmətlərinin mövcudluğu, qiymətləri və istifadəsi ilə bağlı məlumatı SİM kart satıcısından, 
şəbəkə operatorundan, xidmət provayderindən və digər satıcılardan ala bilərsiniz.
Operatorunuzdan asılı olaraq siz telefonda SİM xidmətlərinin istifadəsi zamanı telefonunuz 
və şəbəkə arasında göndərilən konfiqurasiya mesajlarını göstərmək funksiyasını quraşdıra 
bilərsiniz. Phone settings > Confirm SIM service actions > Yes seçin.
Bu xidmətlərə çıxış ödənişli mesajların göndərilməsini və ya zəngin edilməsini tələb edə bilər.
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6. Batareya haqqında məlumat

■ Batareyanın doldurulması bə boşaldılması
Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Yeni batareyanın tam iş keyfiyyətləri batareyanın 
iki və ya üç tam doldurulma və boşaldılma dövründən sonra icra edilir. 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.
Batareyanı dolduran qurğu istifadə edilmədikdə 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.
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 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 and 77°F) arasında 
olan hərarət dərəcəsində saxlamağa çalışın). İsti və soyuq batareya ilə cihaz, hətta tam doldu olsa belə 
müvəqqəti işləyə bilmir.
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Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur. Partlamaya 
səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyalar zədələndikdə də partlamaya səbəb ola bilər. 
Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı başqa məqsəd üçün 
istifadə edin. Ev tullantısı kimi atmayın.

■ Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları
Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarını istifadə edin. Orijinal Nokia batareyasını aldığınıza əmin 
olmaq üçünbatareyanı səlahiyyətli Nokia dilerindən alın, aşağıdakı addımları tətbiq edərək paketin üzərində 
Nokia Orijinal Aksesuarlar Loqosunu və holoqram etiketini 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.

Orijinal holoqram
1.Etiketdə olan holoqrama baxarkən siz bir bucağdan Nokianın birləşdirən əllər 
simvolunu, digər bucağdan Nokia Orijinal Aksesuarlar loqosunu görməlisiniz. 

2. Holoqramı sol tərəfə əydikdə siz hər tərəfdə müvafiq olaraq 1, 2, 3 və 4 nöqtə 
görməlisiniz.
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3. Etiketin qırağını cızın və 20-rəqəmli kodu tapın, misal üçün 12345678919876543210. 
Batareyanı elə çevirin ki nömrələr yuxarı düşsün. 20-rəqəmlı kod yuxarı cərgədə olan 
nömrədən başlayaraq aşağı cərgəyədək oxunur. 

4. www.nokia.com/batterycheck ünvanında olan göstərişlərə riayət edərək 20 rəqəmli 
kodun həqiqiliyini təsdiq edin. 
 

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 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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7. Aksesuarlar
Aksesuarlarla bağlı bir neçə praktiki qaydalar.
• Aksesuarları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.
• Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırırkən, şnurdan deyil ştepseldən yapışın.
• Avtomobildə quraşdırılmış aksesuarların düzgün quraşdırılmasını və işləməsini mütəmadi olaraq 

yoxlayın.
• Mürəkkəb avtomobil aksesuarları professional personal tərəfindən quraşdırılmalıdır.



74Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

BAXİM VƏ TEXNİKİ QULLUQ
Sizin cihaz əla dizayn və ustalıqla hazırlanmış məhsuldur və onu ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Aşağıdakı 
təkliflər sizə onun üst örtüyünün qorunmasında yardım edəcək.
• Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, rütubət və bütün növ mayelər və ya nəmliklərin tərkibində minerallar ola 

bilər. Bu minerallar elektron sxemləri körlaya bilər. Cihazınız nəm olmuşdursa batareyanı çıxarın və onu 
təkrar yerinə qoyana qədər cihazın tam qurumasını təmin edin.

• Cihazı tozlu, çirkli yerlərdə istifadə etməyin. Onun hərəkət edən hissələri və elektron komponentləri 
zədələnə bilər.

• Cihazı isti yerdə saxlamayın. Yüksək hərarət elektron cihazların istehlak müddətini qısalda, batareyanı 
zədələyə və müəyyən plastikları əyə və ya əridə bilər.

• Cihazı soyuq yerdə saxlamayın. Cihaz normal hərarətə qayıtdıqda onun içərisindəki nəmlik əmələ gələ 
və elektron sxemləri zədələyə bilər.

• Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilən qaydada açın.
• Cihazı yerə salmayın, taqqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud rəftar daxili montaj platasını və dəqiq 

mexanika elementlərini qıra bilər.
• Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi preparatları, təmizləyici həllediciləri və ya güclü tozları istifadə 

etməyin.
• Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya bilər və müvafiq əmələyyatlara mane ola bilər.
• Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici antenaları istifadə edin. Qadağan edilmiş antenaların, 

modifikasiyaların və ya aksesuarların istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini 
tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.

• Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
• Cihazınızı xıdmət şəbəkəsinə göndərdikdə həmişə saxlamaq istədiyiniz məlumatın (əlaqələr və təqvim 

qeydləri kimi) surətini çıxarın.
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Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin cihazınıza, batareyaya, batareya doludran qurğuya və 
ya hər hansı aksesuara şamil edilir. Hər hansı cihaz düzgün işləmədikdə onu təmir üçün yaxınlıqda yerləşən 
səlahiyyətli xıdmət şəbəkəsinə aparın.
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TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI ƏLAVƏ MƏLUMAT
Sizin cihazda və aksesuarlarda xırda hissələr ola bilər. Onları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

■ İş mühiti
İstənilən ərazıdə qüvvədə olan xüsusi qaydalara riayət edin və cihazın istifadəsi qadağan edildiyi yerlərdə 
və ya istifadə maneçilik və ya təhlükə yarada biləcəyi hallrda cihazı söndürün. Cihazı yalniz normal iş 
vəziyyətində istifadə edin. Bu cihaz normal istifadə vəziyyətində qulağın yanında və ya bədəndən ən 
azı 2.2 sm aralıda istifadə edildikdə RF şüalanma qaydalarının tələblərinə cavab verir. 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 materiallar cihaza yapışa bilər və qulaq aparatı daşıyan şəxslər cihazı 
qulaqlarına yaxınlaşdırmamalıdırlar. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında 
qoymayın, çünki onlarda olan məlumat silinə bilər.

■ 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. Tibb 
müəssisələrində tələb olunduqda telefonu söndürün. Xəstəxanalar və tibb müəssisələri xarici RF enerjisinə 
həssas olan avadanlığı istifadə edə bilər.

Kardiostimulyator
Kardiostimulyatorların istehsalçıları tövsiyyə edir ki, kardiostimulyatora potensial müdaxiləni istisna 
etmək üçün simsiz telefonla kardiostimulyator arasında ən azı 15.3 sm (6 in) məsafə saxlanılmalıdır. Bu 
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tövsiyyələr Simsiz Texnologiyalar Tədqiqatı təşkilatının müstəqil araşdırmaları və tövsiyyələri ilə uyğundur. 
Kardiostimulyator daşıyan şəxslər:
• həmişə cihazı kardiostimulyatordan 15.3 sm (6 in) aralıda saxlamalıdırlar;
• cihazı döş cibində daşımamalıdırlar; və
• müdaxilə ilə bağlı potensialı minimallaşdırmaq üçün cihazı qulağa kardiostimulyatora əks vəziyyətdə 

tutmalıdırlar.
Müdaxiləni hiss etdikdə cihazı söndürün və özünüzdən aralandırın.

Qulaq aparatları
Müəyyən qulaq aparatları müəyyən rəqəmli simsiz cihazlara müdaxilə 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 partlayıcı materialları 
cihazın, onun hissələrinin və aksesuarlarının daşındığı bölmədə saxlamayın və daşımayın. Hava kisəsi 
ilə təchiz edilmiş avtomobillərlərlə bağlı unutmayın ki, hava kisələri böyük güclə şişirdilir. Hava kisəsinin 
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.
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■ Potensial partlayıcı mühit
Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazidə telefonu söndürün və bütün işarələrə və göstərişlərə riayət 
edin. Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazı adətən avtomobilinizin mühərrikinin söndürülməsi tövsiyyə 
edilər ərazıni əhatə edir. Belə ərazilərdə qığılcımlar partlamaya və ya 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 ərazılərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi 
olan ərazilər həmişə olmasada çox vaxt aşkar qeyd edilirlər. Bu qeydlər gəmilərdə aşağı göyərtədə, kimyəvi 
preparatları daşıyan və saxlayan avadanlığda, sıyıqlaşdırılmış neft qazını (propan və butan kimi) istifadə 
edən avtomobillərdə və havasında kimyəvi preparatlar və dənəcik, toz və ya metal toz kimi hissəciklər olan 
ərazilərdə göstərilir.

■ Təcili yardım zəngləri
Zəruri məlumat:
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 kartın cihaza düzgün salınmasını tələb edə bilər.
2. Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər  basın.
3. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq 

fərqlənir.
4.  Düyməni 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.
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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.

■ Sertifikatlaşdırma məlumatı (SAR)
BU CİHAZ RADİO DALĞALARINA MƏRUZ QALMA İLƏ BAĞLI BEYNƏLXALQ RƏHBƏR PRİNCİPLƏRİN 
TƏLƏBLƏRİNƏ CAVAB VERİR
Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar (ICNIRP) tərəfindən 
tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. 
Bu limitlər hərtərəfli rəhbər principlərin bir hissəsidir və ümumi əhali üçün RF enerjisinin yol verilən limitlərini 
müəyyən edir. Rəhbər prinsiplər elmi araşdırmaların mütəmadi və hərtərəfli dəyərləndirilməsi nəticəsində 
müstəqil elmi təşkilatlar tərəfindən hazırlanmışdır. Bu rəhbər principlər yaşdan və səhhətindən asılı 
olmayaraq bütün insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş əhəmiyyətli təhlükəsizlik 
ehtiyat tədbirlərini əhatə edir.
Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Specific Absorption Rate (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə 
edilir. Beynəlxalq rəhbər principlərdə göstərilən SAR limiti 2.0 Vatt/kilogram (W/kg)*. SAR üçün testlər 
bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı 
ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. SAR vahidinin ən yüksək təsdiq edilmiş güc vəziyyətində 
müəyyən edildiyinə baxmayaraq, cihazın iş rejimində həqiqi SAR-I maksimum dərəcədən aşağı olur. Bu 
onunla bağlıdır ki, cihaz yalnız şəbəkəyə çıxmağa tələb olunan gücü istifadə edərək çoxstrukturlu güc 
səviyyələrində işləmək üçün nəzərdə tutlmuşdur. Ümumilikdə baza stansiyasına yaxınlaşdıqca cihaz daha 
az çıxış siqnalları verir.
Bu cihazın qulaqda istifadəsi zamanı sınaqdan keçirilərkən ən yüksək SAR dərəcəsi 0.70 V/kg.
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.
* Əhali tətəfindən istifadə edilən mobil cihazlar üçün SAR limiti 2.0 V/kg orta hesabla bədən toxumalarının 
on qramına. Rəhbər principlərdə əhaliyə əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin hazırlanması və ölçü vahidlərində 
olan dəyişikliklər haqqında hesabat vermək öhdəlikləri nəzərdə tutulmuşdur. Milli hesabatçılıq tələblərindən 
və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. Digər regionlarda SAR ilə bağlı 
məlumat üçün www.nokia.com saytında məhsulla bağlı məlumat bölməsinə baxın.


