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Sizin təhlükəsizliyiniz üçün

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə riayət edilməməsi təhlükəli və 
ya qanuna zidd ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün təlimatın tam mətnini 
oxuyun.

TELEFONU TƏHLÜKƏSIZ IŞƏ SALIN
Simsiz telefonların istifadəsinin qadağan edildiyi yerlərdə və ya 
bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə telefonu 
işə salmayın.

İLK NÖVBƏDƏ YOL TƏHLÜKƏSIZLIYI QAYDALARINA RIAYƏT  
OLUNMALIDIR
Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi  
idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə 
yol təhlükəsizlik qaydalarını düşünməlisiniz.

İNTERFERENSİYA
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.

XƏSTƏXANALARDA TELEFONU SÖNDÜRÜN
Telefonu yanacaq doldurma məntəqələrində istifadə etməyin.  
Telefonu yanacaq və kimyəvi maddələrin yanında istifadə etməyin.

PARTLAYIŞ IŞLƏRI APARILARKƏN TELEFONU ISTIFADƏ ETMƏYIN
Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Partlayış prosesi zamanı 
telefondan istifadə etməyin.

S i z i n  t ə h l ü k ə s i z l i y i n i z  ü ç ü n
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MƏQSƏDƏ MÜVAFIQ ISTIFADƏ EDIN
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.

AKSESSUARLAR VƏ BATAREYALAR
Yalnız təsdiq edilmiş aksesuarlar və batareyalardan istifadə edin. 
Uyğun olmayan məhsullara qoşulmayın.

SUYA DAVAMLILIQ
Telefonunuzun suya qarşı müqaviməti yoxdur. Onu quru vəziyyətdə  
saxlayın.

REZERV SURƏTLƏR
Telefonunuzun yaddaşındakı bütün vacib məlumatların ehtiyat  
kopiyasını çıxartmağı və ya onların yazılı surətini almağı 
unutmayın.

DİGƏR CİHAZLARA QOŞULMASI
Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə 
etmək üçün onun istifadəçi təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan 
məhsullara qoşulmayın.

TƏCİLİ YARDIM ZƏNGLƏRİ
Əmin olun ki, telefon işə salınmışdır və şəbəkədədir. Ekrandakı 
yazıları pozmaq və başlanğıc ekranına qayıtmaq üçün “son” 
düyməsinə lazım olduğu qədər basın. Təcili telefon nömrəsini 
yığın sonra zəng düyməsini basın. Öz yerinizi bildirin. İcazə 
verilənədək zəngi bitirməyin.

■  Telefonunuz haqqında məlumat
Bu instruksiyada təsvir edilən mobil telefon cihazının GSM 900/1800 
şəbəkələrində istifadə edilə biləcəyi təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha 
ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

S i z i n  t ə h l ü k ə s i z l i y i n i z  ü ç ü n
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Bu cihazın funksiyalarını istifadə etdikdə bütün qanunlara riayət edin və 
başqalarına məxfilik haqqları və qanuni hüquqlarına hörmət göstərin.

Xəbərdarıq: 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 provayderiniz onların istifadəsi üçün 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 olan 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 provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Bu cihaz  TCP/IP protokollarına daxil olan WAP 2.0 protokollarını (HTTP və 
SSL) dəstəkləyir. Bu qurğunun mətn mesajları, multimedia mesajları, e-poçt, 
şəbəkədə mövcudluq xidməti, mobil Internet xidmətləri, mətn və proqramların 
yüklənməsi kimi bəzi funksiyalarının istifadə edilə bilməsi üçün onlarla 
əlaqədar texnologiyaların şəbəkə tərəfindən dəstəklənməsi tələb olunur.

S i z i n  t ə h l ü k ə s i z l i y i n i z  ü ç ü n
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■  Ortaq yaddaş
Telefonun iki növ yaddaşı mövcuddur. Aşağıda sadalanan funksiyalar birinci 
növ yaddaşı birgə istifadə edə bilərlər: əlaqələr, mətn mesajları, multimedia  
mesajları (qoşqusuz), qruplar, təqvim və görüləcək işlər üzrə qeydlər. İkinci 
növ ortaq yaddaş Gallery, qovluğundakı fayllar tərəfindən, multimedia 
mesajlarının qoşquları, e-poçt və JavaTM proqramları tərəfindən istifadə 
edilir. Bu elementlərin birinin və ya daha çoxunun istifadəsi yaddaşda birgə 
istifadə edən digər elementlər üçün yaddaş həcmini azalda bilər. Məsələn, 
əgər yaddaşda bir çox Java proqramı saxlanılırsa, onlar mövcud yaddaşın 
tamamını tuta bilər. Birgə istifadə edilən yaddaşda elementini istifadə etməyə 
cəhd etdikdə sizin cihazın ekranında yaddaşın dolu olmasına dair yazı 
göstərilə bilər. Bu halda davam etmədən əvvəl birgə yaddaş istifadə edən 
elementlərdə mühafizə edilən müəyyən məlumatı və ya komponentləri silin. 
Mətn mesajları kimi bəzi funksiyaların digər funksiyalarla birgə istifadə etdiyi 
yaddaşla yanaşı müəyyən həcmdə yaddaş sırf onlar üçün ayrıla bilər. 

■  Aksessuarlar
Aksessuar və əlavə qurğulaın istifadəsinə dair bir neçə praktiki qayda:
•  Aksesuarları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.
•  Hər hansı aksessuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştepseldən  
 yapışın.
•  Avtomobildə quraşdırılmış aksessuarların düzgün quraşdırılmasını və  
 işləməsini mütəmadi olaraq yoxlayın.
•  Mürəkkəb avtomobil aksessuarları professional personal tərəfindən  
 quraşdırılmalıdır.
 

S i z i n  t ə h l ü k ə s i z l i y i n i z  ü ç ü n
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Ümumi məlumat

■  Funksiyalara ümumi baxış
Telefonunuzda təqvim, saat və zəngli saat kimi gündəlik istifadə 
üçün yararlı bir çox funksiya var. Telefonunuz aşağıda sadalanan 
funksiyaları da dəstəkləyir:
•   Genişlənə bilən hipertekst yazma dili (XHTML) (Bax “Veb,” səh. 77.)
•   E-poçt proqramı (Bax “E-poçt proqramı,” səh. 40.)
•   Hal hazırda xəttdə olan şəxslər (Bax “Xəttdə olmaq,” səh. 52.)
•   Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) (Bax: “Proqramlar,”  

səh. 74.)

■  İstifadə kodları

Təhlükəsizlik kodları
Təhlükəsizlik kodu (uzunluğu 5 ilə 10 rəqəm arasında) telefonunuzu  
icazəsiz istifadəyə qarşı qorumağa kömək edir. Əvvəlcədən 
qoyulmuş kod 12345-dir. Kodu dəyişmək və telefonun kod 
istəməsini təmin etmək üçün bu sənədə baxın:“Təhlükəsizlik,” səh. 65.

PIN kodları
“Şəxsi identifikasiya nömrəsi” (PIN) kodu və “universal şəxsi  
identifikasiya nömrəsi”  (UPIN) (uzunluğu 4 ilə 8 rəqəm arasında) 
sizin SIM kartınızı icazəsiz istifadəyə qarşı qorumağa kömək edir. 
“Təhlükəsizlik,” səhifə. 65.bax.

Ü m u m i  m ə l u m a t
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PIN2 kodu (uzunluğu 4 ilə 8 rəqəm arasında) SIM kartıyla birgə gəlir 
və bu, bəzi funksiyalar üçün tələb olunur.
PIN modulu, təhlükəsizlik modulundaki məlumatdan istifadə üçün 
tələb olunur. “Təhlükəsizlik modulu,” səhifə. 85.bax
İmza PIN kodu rəqəmli imza üçün tələb edilir. “Rəqəmli imza,” 
səhifə. 87.bax 

PUK kodları
“Kilidi açmaq üçün şəxsi kod” (PUK) kodu və “Kilidi açmaq üçün 
universal şəxsi kod” (PUK) kodu (8 rəqəmli) kilidlənmiş PIN 
kodu və UPIN kodunu, hərəsi öz yerinə aid olmaqla, dəyişmək 
üçün lazımdır. PUK2 kodu (8 rəqəmli) blok edilmiş PIN2 kodunu 
dəyişmək üçün tələb olunur. Əgər kodları SIM kartıyla təchiz 
edilməyibsə, öz yerli xidmət provayderinizə kodları almaq üçün 
müraciət edin.

Əngəlləmə şifrəsi
Əngəlləmə şifri (4 rəqəm) Call barring service istifadə edildikdə 
tələb olunur. “Təhlükəsizlik,” səhifə. 65.bax.

■  Konfiqurasiya parametrləri üzrə xidmət
Mobil İnternet xidmətləri və MMS kimi bəzi şəbəkə xidmətlərindən 
istifadə etmək üçün telefonunuzun düzgün konfiqurasiya parametrləri 
olmalıdır. Siz parametrləri birbaşa konfiqurasiya mesajı kimi 
qəbul edə bilərsiniz. Parametrləri qəbul etdikdən sonra siz onları 
telefonunuzda saxlamalısınız. Xidmət provayderiniz parametrləri 
yaddaşda saxlamaq üçün tələb olunan PIN kodunu sizə verə bilər. 
İstifadə imkanları barəsində ətraflı məlumat almaq üçün öz şəbəkə 

Ü m u m i  m ə l u m a t
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operatorunuz, xidmət provayderiniz, sizə ən yaxın səlahiyyətli Nokia 
dilerinə müraciət edin və ya Nokia veb saytının www.nokia.com/ 
support ünvanındakı dəstək bölümünü ziyarət edin.
Konfiqurasiya mesajını aldıqda ekranda bu yazı çıxır Configuration 
sett. received.
Parametrləri yaddaşda saxlamaq üçün bunu seçin Show > Save. 
Əgər teləfon Enter settings’ PIN: tələb edirsə, parametrlər üçün PIN 
kodu daxil edin və OK seçin. PIN kodu almaq üçün parametrləri 
verən xidmət provayderinizə müraciət edin. Əgər bundan əvvəl 
heç bir parametr yaddaşa salınmayıbsa, bu parametrlər yaddaşa 
salınacaq və əsas konfiqurasiya parametrləri kimi qəbul ediləcəkdir. 
Əks təqdirdə telefon bu sualı verir: Activate saved configuration 
settings?.
Parametrləri rədd ətmək üçün Exit və ya Show > Discard seçin.
Parametrləri dəyişdirmək üçün “Konfiqurasiya,” səh. 64 baxın.

■  Funksiya və proqramları yükləyin
Telefona yeni funksiya (məsələn, mövzuları) yükləyə bilərsiniz 
(bu bir şəbəkə xidmətidir). Yükləmə funksiyasını seçin (məsələn, 
Gallery menyusundan). Yükləmə funksiyasını istifadə etmək üçün 
əlaqədar menyunun tərifinə baxın. müxtəlif xidmətlərin, qiymətlərin 
və tariflərin mövcudluğu barədə xidmət provayderinizlə əlaqə 
saxlayın.

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı 
müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edən.

Ü m u m i  m ə l u m a t
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■  İnternetdə Nokia dəstəyi
Bu təlimatın son versiyası, sizin Nokia cihazınıza dair əlavə 
məlumat, yüklənən proqramlar və xidmətlərlə bağlı məlumat üçün 
www.nokia.com/support  və ya yerli Nokia internet saytına baxın.

Ü m u m i  m ə l u m a t
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1. Başla

■  Qapağı açın
Telefonun qapağını açdıqda o təxminən 
154 dərəcə açılır. Qapağı daha çox 
açmağa çalışmayın.
 
 
 
 
 

■  SIM kart və batareyanı quraşdırın /  
yerinə taxın
Batareyanı çıxararkən həmişə cihazı söndürün və enerjı 
qurğusundan ayırın.
Bütün SİM kartları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın. 
SİM xidmətlərinin mövcudluğu, qiymətləri və istifadəsi ilə bağlı 
məlumatı SİM kart satıcısından, şəbəkə operatorundan, xidmət 
provayderindən və digər satıcılardan ala bilərsiniz.
Bu cihazın BL-5B tipli batareyayla istifadə edilməsi nəzərdə tutulub.
SIM kart və onun kontaktları cızılmaq və ya əyilməklə asanlıqla 
zədələnə bilər, buna görə onu götürəndə, taxanda və çıxardanda 
diqqətli olun.

B a ş l a
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Telefonun arxa qapağını açmaq üçün onu 
sürüşdürərək çıxardın (1).

Batareyanı 
göstərildiyi kimi 
çıxardın (2). SIM 
kartın tutucusunu 
açın (3).

SIM kartı yerinə taxın (4). SIM kartın 
lazımi şəkildə yerinə salındığını və kartın 
qızıl rəngli kontakt sahəsinin üzü aşağı 
olduğunu yoxlayın. SIM kart tutucusunu 
bağlayın (5)və öz yerinə oturana qədər 
basın.

Batareyanı 
dəyişdirin (6).  
Batareya 
kontaktlarının 
düzgün olduğuna 
fikir verin. Həmişə 
orijinal Nokia 
batareyalarından 
istifadə edin. ”Nokia batareyalarının orijinal olub olmamasınanın 
təsbit edilməsinə dair göstərişlər,” səhifə. 90.bax
Arxa qapağı öz yerinə şürüşdürün (7).

B a ş l a
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■  Batareyanı doldurun
Xəbərdarıq: Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan  
istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia 
tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş  
batareyalar, batareya dolduran qurğular və aksesuarlardan istifadə 
edin. Digər növün istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və 
zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər.

Bu cihazla istifadə etməzdən əvvəl batareyanı dolduran qurğunun model 
nömrəsini yoxlayın. Bu telefon cihazının onunla birlikdə təmin edilən ACP-7 
və ya ACP-12 tipli adapterlə istifadəsi nəzərdə tutulub.
Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu, qiymətlər  və tariflər haqqında 
məlumat almaq üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı 
aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştepseldən yapışın.
1. Adapteri dəyişən cərəyan rozetkasına taxın.
2. Adapterin ştekkerini telefonunun  
 altındakı yuvaya birləşdirin. 
Doldurulma vaxtı istifadə edilən adapter 
və batareyadan asılıdır. 
Batareya tam boşaldıqda ekranda 
batareyanın doldurulması indikatorunun 
peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna 
bilər.

■  Telefonu yandırıb-söndürmə
Xəbərdarıq: Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi yerlərdə 
və ya bunun nəticəsində interferensiya və ya təhlükə törədilə 
bilərsə telefonu işə salmayın.

Bitirmə düyməsini bas və saxla.
Əgər telefon PIN və ya UPIN kodu tələb edirsə, kodu daxil edin  
(**** şəklində) və seçin OK.

B a ş l a
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Qoş və istifadə et xidməti
Telefonunuzu birinci dəfə qoşanda və telefon gözləmə rejimində 
olduqda sizdən xidmət provayderinizin (şəbəkə) xidmətinizin 
konfiqurasiya parametrlərini daxil etməyiniz tələb ediləcəkdir. Bu 
istəyi təsdiq edin və ya rədd edin. Bax: Connect to service provider 
support Xidmət provayderindən dəstəyin alınması - “Konfiqurasiya”, 
səh. 64  və “Konfiqurasiya parametrləri üzrə xidmət”, səh. 12.

■  Normal istifadə vəziyyəti
Telefonu ancaq normal vəziyyətdə istifadə edin.
Sizin cihazın xarici 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. Qurğunu 
işlətdiyiniz zaman antena sahəsiylə 
təmasdan qaçınmağınız antenanın 
göstəricilərinin və batareyanın  
istismar müddətinin optimal 
səviyyədə olmasına kömək edir.

B a ş l a
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2. Telefonunuz

■  Düymələr və hissələr
•  Qulaqlıqlar (1)
•  Ekran (2)
•  Sola istiqaməti seçmə düyməsi (3)
 Orta istiqaməti seçmə düyməsi (4)
  Sağa istiqaməti seçmə düyməsi (5)
  Bu düymələrin funksiyası düymələrin  

üstündəki ekranda yazılan təlimat  
xarakterli mətindən asılıdır.

•   4-istiqamətli naviqasiya düymələri (6)
  Yuxarı, aşağı, sola və sağa hərəkət 

edin
•  Zəng düyməsi (7)
•   Bitirmə düyməsi və söndürmə/ 

yandırma düyməsi (8)
•  Adapterin birləşdirilməsi (9)
•  Qulaqlıqların yuvası (birləşdiricisi) (10)
•  Mikrofon (11)
•  Bilək ipi üçün dəlik (12)

Te l e f o n u n u z
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•  Dinamik (13)
•  Yanıb-sönən işıq (14)
Əgər Light effects parametri On - aktiv 
vəziyyətdirsə onda qapağı bağlı olduqda 
yanıb sönən işıq sizi telefonun statusu 
haqqında xəbər verəcək (məsələn, daxil olan 
zənglər haqqında). “İşıqlar,” səhifə. 58.bax

Qeyd: Ötürücüyə toxunmaqdan qaçının, 
çünkü onun ancaq səlahiyyətli xidmət 
personalı tərəfindən istifadə edilməsi 
nəzərdə tutulub.

Xəbərdarıq: Bu cihazın bəzi hissələrinin tərkibinə nikel daxil ola 
bilər. Onların dəriylə uzun müddət təmasda olmasına yol verməyin. 
Nikellə uzun müddətli təmas nikelə qarşı allergiyanın yaranmasına 
səbəb ola bilər.

Te l e f o n u n u z
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■  Gözləmə rejimi
Telefon istifadəyə hazırdısa və siz hər hansı bir simvol daxil 
etmədinizsə, telefon gözləmə rejimindədir.

Ekran
•   Şəbəkənin adı və ya operatorun  

loqotipi (1).
•   Mobil telefon şəbəkəsinin olduğunuz 

yerdəki siqnal qəbul etmə gücü (2).
•  Batareya güc ehtiyatının səviyyəsi (3).
•  Sola seçim düyməsi budur: Go to (4).
•  Orta seçim düyməsi budur Menu (5). 
•   Sağ seçim düyməsi budur Names (6) və 

ya seçdiyiniz başqa bir funksiyaya qısa 
yoldur. “Qısa yollarım,” səhifə. 58.bax 
Hər bir operatorun veb-saytına girmək üçün məhz bu operatora 
məxsus addan istifadə oluna bilər.

Şəxsi qısa yol siyahısı
Sol seçim düyməsi: Go to (4). 
Şəxsi qısa yollar siyahının funksiyalarına baxmaq üçün bunu seçin: 
Go to. Funksiyanı aktivləşdirmək üçün onu seçin.

Te l e f o n u n u z
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İstifadə edilməsi mümkün olan funksiyaları seçmək üçün bunu 
seçin: Go to > Options > Select options. Qısa yol siyahısına funksiya  
əlavə etmək üçün bunu seçin Mark. Qısa yol siyahısından funksiyanı 
çıxartmaq üçün bunu seçin Unmark.
Şəxsi qısa yollar siyahını yenidən nizamlamaq üçün bunu seçin: 
Go to > Options > Organise. istənilən funksiyanı seçin və Move və 
funksiyanı köçürmək istədiyiniz yeri göstərin.

Gözləmə rejimində qısa yol
•   Yığılmış nömrələrin siyahısını əldə etmək üçün zəng düyməsini 

bir dəfə bas. İstədiyiniz nömrəni və ya adı seçin və bu nömrəyə 
zəng etmək üçün zəng düyməsinə basın.

•  Veb brauzeri açmaq üçün 0bas və saxla.
•  Səsli poçt qutusuna zəng etmək üçün 1bas və saxla.
•   Naviqasiya düymələrindən qısa yol kimi istifadə edin.  

“Qısa yollarım,” səhifə. 58.bax

Enerjiyə qənaət
Telefonun qapağı açıq olduqda və telefonun 
heç bir funksiyası müəyyən vaxt ərzində istifadə 
edilmədikdə ekrana rəqəmli saat çıxır. Enerjiyə 
qənaət rejimini aktivləşdirilməsilə əlaqədar bax: 
Power saver - “Ekran,” səh. 59 Ekran qoruyucusunu  
qeyri-aktiv vəziyyətə keçirmək üçün hər hansı bir 
düyməyə basın. 

Te l e f o n u n u z
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İndikatorlar
Siz bir və ya bir neçə mətn və ya şəkil mesajı aldınız. “SMS 
mesajının oxunması və onlara cavab verilməsi,” səhifə. 34.bax
Siz bir və ya bir neçə multimedia mesajı aldınız. “Multimedia 
mesajının oxunması və ona cavabın verilməsi,”  
səhifə. 37.bax
Telefon cavabsız zəng qeyd etmişdir. “Zənglərin qeyd 
kitabçası,” səhifə. 48.bax
Klaviatura kilidlidir. “Klaviaturan kilidlənməsi (blokirovka),” 
səhifə. 24.bax
Incoming call alert və Message alert tone qeyri-aktiv 
vəziyyətdə ikən zəng və ya mətnli mesaj daxil olduqda  
telefonun zəngi çalmır. “Melodiyalar,” səhifə 58.bax
Zəngli saat bu rejimdədir On. “Zəngli saat,” səhifə. 68.bax
Paket məlumat rabitə rejimi Always online seçilibsə və 
paket məlumatı xidməti mövcuddursa, ekranda indikator 
göstərilir. “Bağlantı,” səhifə. 62.bax
Paket məlumat rabitəsi qurulmuşdur. Bax “Bağlantı”, səh. 62 
və “Brazuser ilə səhifələrdə gəzinti”, səh. 78.
Dial-up paket məlumat rabitəsi müddəti ərzində gələn və 
ya gedən zənglər olarsa, paket məlumat rabitəsi müvəqqəti 
olaraq dayandırılır.

Te l e f o n u n u z
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■  Klaviaturanin kilidlənməsi (blokirovka)
Düymələrin təsadüfən basılmasının qarşısını almaq məqsədilə onu 
kilidləmək üçün Menu seçin və 1.5 saniyə ərzində * basın.
Klaviaturanın kilidini açmaq üçün Unlock seçin və * basın. Əgər 
Security keyguard On rejiminə qoyulubsa, tələb olunduqda 
təhlükəsizlik kodunu daxil edin. 
Klaviatura kilidi olduqda zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsinə 
basın. Danışığı kəsdikdə qurtardıqda və ya zəngi rədd etdikdə 
klaviatura avtomatik olaraq kilidlənir.
Security keyguard üçün səh 61-dəki “Telefon”-a bax.
Klaviatura kilidli olduqda belə telefonunuzda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili 
xidmətlərin nömrələrinə zəng etmək mümkündür. 

Te l e f o n u n u z
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3. Zəng funksiyaları

■  Zəng etmə
1. Bölgə kodu daxil olmaqla telefon nömrəsini daxil edin.
  Xaricə zəng etmək üçün beynəlxalq çıxış kodu üçün (+ simvolu 

beynəlxalq xəttə çıxış kodunu əvəz edir) *iki dəfə basın və sonra 
ölkə kodu və lazımdırsa, bölgə kodunu (əvvəlində “0” olmadan) 
və telefon nömrəsini yığın.

2. Bu nömrəyə zəng etmək üçün, “zəng” düyməsinə basın.
3.  Zəngi kəsmək və ya zəng etmə təşəbbüsünü dayandırmaq üçün 

“son” düyməsinə basın və ya telefonun qapağını bağlayın.
Adları istifadə edərək zəng etmək üçün adı və ya telefon nömrəsini 
Contacts də tapın. “Əlaqəni axtarmaq,” səhifə. 49.bax Nömrəyə 
zəng etmək üçün “zəng” düyməsinə basın.
Ən son zəng etdiyiniz və ya zəng etmək istədiyiniz nömrələrin 
siyahısını açmaq üçün gözləmə rejimində ikən “zəng” düyməsinə bir 
dəfə basın. İstədiyiniz nömrəyə zəng etmək üçün bu nömrəni və ya 
adı seçin və “zəng” düyməsinə basın.

Tez zəng
Telefon nömrəsini 2-dən 9-a qədər tez zəng düymələrindən birinə 
təyin edin “Sizin təhlükəsizliyiniz üçün,” səhifə. 55.bax Nömrəni 
aşağıda sadalanan üsullardan birisi vasitəsilə yığın:
•  Tez zəng düyməsinə basın və sonra da zəng düyməsinə basın.
•   Əgər Speed dialling On rejimindədirsə, zəng başlayana qədər tez 

zəng düyməsini basıb tutun. Bax: “Zəngl” Speed dialling, səh. 60.

Z ə n g  f u n k s i y a l a r ı
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■  Zəngə cavab ver və ya imtina et
Daxil olan zəngə cavab vermək üçün hər hansı bir düyməyə basın 
və ya telefonu açın. Answer when fold is opened parametrinin On,  
vəziyyətinə keçirilməsilə əlaqədar bax: “Zəngl,” səh. 60. Zəngi 
kəsmək və ya zəng etmə təşəbbüsünü dayandırmaq üçün “son” 
düyməsinə basın və ya telefonun qapağını bağlayın.
Zəngi kəsmək və ya zəng etmə təşəbbüsünü dayandırmaq üçün 
“son” düyməsinə basın və ya telefonun qapağını bağlayın. Telefonun  
qapağı bağlı ikən daxil olan zəngdən imtina etmək üçün telefonun 
qapağını açın və “son” düyməsinə basın.

Məsləhət: Əgər Divert if busy (məsələn, sizin audio 
poçt qutunuza) funksiyası aktivləşdirilmişdirsə, daxil 
olan zəngdən imtina edildikdə zənglər başqa yerə 
istiqamətləndirəcək. “Zəngl,” səhifə. 60.bax

Əgər telefon düyməsi olan uyğun qulaqlıqlarla birlikdə istifadə 
edilirsə, zəngə cavab vermək və onu kəsmək üçün qulaqlıqların 
düyməsinə basın.

Zəngi gözlətmək
Aktiv zəng vaxtı gözləyən zəngə cavab vermək üçün zəng 
düyməsinə basın. Birinci zəng gözləməyə alınacaq. Aktiv zəngi 
dayandırmaq üçün son düyməsinə basın.

Call waiting funksiyasını aktivləşdirmək üçün “Zəngl,” səhifə. 60. baxın.
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■  Zəng vaxtı seçilə bilən parametrlər
Zəng vaxtı seçə biləcəyiniz parametrlərin bir çoxu şəbəkə 
xidmətlərinə aiddir. Mövcud imkanlar barəsində məlumat almaq üçün  
öz şəbəkə operatorunuz və ya xidmət provayderinizə müraciət edin.
zəng vaxtı Options seçin və aşağıdakı parametrlərdən:
zəng parametrləri bunlardır: Mute və ya Unmute, Contacts, Menu, 
Lock keypad, Loudspeaker və ya Handset.
Şəbəkə xidmətləri parametrlər bunlardır: Answer və Reject, Hold və 
ya Unhold, New call, Add to conference, End call, End all calls, və 
aşağıdakılar:
Send DTMF — melodiya kodlarını göndərmək üçün.
Swap — aktiv zəng və gözləyən zəng arasında keçiş
Transfer — gözləyən zəngi aktiv zənglə birləşdirmək və özünüzü 
xəttən ayırmaq
Conference — altı nəfərə qədər iştirakçının iştirak edə biləcəyi  
konfrans zəngini təşkil etmək üçün.
Private call — konfrans danışığı zamanı şəxsi söhbət aparmaq.

Xəbərdarıq: Reproduktor istifadə edildikdə cihazı qulağınıza yaxın 
tutmayın, çünki səs dərəcəsi cox yüksək ola bilər.
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4. Mətnin yazılması

Siz adi və ya predikativ daxil etmə üsulunu istifadə edərək mətn 
(məsələn, mesaj) daxil edə bilərsiniz. Adi mətn daxil etmə üsulundan  
istifadə etdikdə 1-dən 9-a rəqəm düymələrini istənilən simvol çıxana 
qədər təkrar basın. Mətni predikativ üsulla daxil etdikdə düyməni 
ancaq bir dəfə basaraq hərfi daxil edə bilərsiniz.
Mətni yazdıqda mətnin predikativ üsulla daxil edildiyi         işarətilə, 
adi üsulla daxil edildiyi isə       işarəsilə göstərilir.        ,        və ya     
mətn daxil etmə indikatorunun yanında çıxır və simvolun böyük-
kiçikliyini göstərir.
Simvolun böyük-kiçikliyini və mətnin daxil etmə rejimini dəyişdirmək 
üçün #düyməsinə basın.        işarəti rəqəm daxil etmə rejimini 
göstərir. Hərf daxil etmə rejimindən rəqəm daxil etmə rejiminə 
keçmək üçün #düyməsinə basın və saxlayın və Number mode seçin. 

■  Parametrlər
Mətn dilini seçmək üçün Options > Writing language seçin.  
Predikativ üsulla mətn daxil etmə rejimi ancaq siyahıda sadalanan 
dillər üçün mümkündür.
Prediktiv üsulla mətn daxil etmək üçün bunları seçin: Options > 
Dictionary on və ya mətni adi üsulla daxil etmək üçün Dictionary off 
variantını seçin.
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■  Predikativ üsulla mətn daxil etmə
Predikativ üsulla mətn daxil etmə rejimi sizin də yeni sözlər əlavə 
edə biləcəyiniz daxili lüğətə əsaslanır.
1.  2-dən 9-a qədər düymələri istifadə edərək söz yazmağa 

başlayın. Bir hərf daxil etmək üçün hər düyməni ancaq bir dəfə 
basın. Hər bir düymə basılışından sonra söz dəyişir.

2.  Söz yazmağı qurtardıqdan sonra və o düzdürsə, onu təsdiq 
etmək üçün 0 düymələrini basaraq boşluq əlavə edin və ya hər 
hansı bir naviqasiya düyməsinə basın. Kursoru hərəkət etdirmək 
üçün naviqasiya düyməsinə basın.

  Əgər söz düzgün deyilsə düyməsinə bir neçə dəfə basın və ya 
bunu seçin Options > Matches. İstədiyiniz söz ekrana çıxanda, 
onu təsdiq edin.

  Əgər ekrana ? simvolu çıxırsa, demək ki, sizin yazmaq istədiyiniz 
söz lüğətdə yoxdur. Lüğətə söz əlavə etmək üçün Spell seçin. 
Sözü daxil edin (adi mətn daxil etmə üsuluyla) və Save seçin.

3. Növbəti sözü yazmağa başlayın.

Mürəkkəb sözlərin yazılışı
Sözün birinci hissəsini daxil edin və onu təsdiq etmək üçün sağ 
naviqasiya düyməsini basın. Sözün axırıncı hissəsini yazın və sözü 
təsdiq edin.
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■  Adi mətn daxil etmə üsulu
İstənilən simvol çıxana qədər 1-dən 9-a rəqəm düymələrini bir neçə 
dəfə basın. Rəqəm düyməsi vasitəsilə yazıla bilən bütün simvollar 
düymənin üstündə yazılmayıb. Yazıla bilən simvollar mətnin hansı 
dildə yazıldığından asılıdır. “Parametrlər,” səhifə. 28.bax
Əgər yazmaq istədiyiniz növbəti hərf indikiylə eyni düymədə 
yerləşirsə, kursor çıxana qədər gözləyin və ya naviqasiya 
düymələrindən birinə basın və hərfi daxil edin.
Ən çox istifadə edilən durğu işarətləri və xüsusi simvollar 1 düyməsi 
vasitəsilə yazıla bilər.
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5. Menyularda naviqasiya

Telefon, sizə menyularda qruplaşdırılmış geniş çeşiddə funksiyalar 
təklif edir. 
1.  Menyuya daxil olmaq üçün Menu seçin. menyunun görünüşünü 

dəyişdirmək üçün Options > Main menu view > List və ya Grid 
seçin.

2.  Menyunun içində hərəkət edin və alt menyunu seçin (məsələn, 
Settings).

3.  Əgər menyunun alt menyuları varsa, istədiyinizi seçin (məsələn, 
Call).

4.  Əgər seçilən menyunun da öz alt menyuları varsa, istədiyinizi 
seçin (məsələn, Anykey answer).

5. İstədiyiniz parametrləri seçin.
6.  Əvvəllki menyu səviyyəsinə qayıtmaq üçün Back seçin. Menyu-

dan çıxmaq üçün Exit seçin.
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6. Mesajlar

Mesaj xidmətləri ancaq şəbəkəniz və ya xidmət provayderiniz 
tərəfindən dəstəkləndikdə istifadə edilə bilər. 

Qeyd: Mesaj göndərdikdə telefonunuzun ekranında bu yazı çıxa 
bilər: Message sent. Bu sözlər təsdiq edir ki, mesaj sizin cihaza 
proqramlaşdırılmış mesaj mərkəzinin nömrəsinə göndərilmişdir. 
Bununla mesajın ünvanlandığı təyinata çatdıırlması təsdiq edilmir. 
Mesaj xidmətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün xidmət 
provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Zəruri məlumat: Mesajları açarkən diqqətli olun. Mesajlarda zərərli 
proqramlar və ya sizin cihaz  və ya kompüteriniz üçün zərərli olan 
digər proqramlar ola bilər. 
Ancaq lazımi funksiyalara malik olan qurğular mesajları ala və 
göstərə bilərlər. Mesajın görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq 
fərqli ola bilər.

■  Mətn mesajları (SMS)
Qısa mesaj xidmətlərini (SMS) istifadə edərək siz şəkilləri də ehtiva 
edən bir neçə adi mətn mesajından ibarət mesajı göndərib ala 
bilərsiniz (bu, şəbəkə xidmətidir).
Hər hansı bir mətn, şəkil və ya e-poçt mesajını göndərməzdən əvvəl 
siz öz mesaj mərkəzinizin nömrəsini yaddaşda saxlamalısınız.  
“Mesaj parametrləri,” səhifə. 44.bax.
SMS e-poçt xidmətinin istifadə edilə bilməsinin mümkünlüyünü 
yoxlamaq və xidmətin abonenti olmaq üçün xidmət provayderinizə 
müraciət edin.
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Sizin cihaz bir mesaj üçün nəzərdə tutulan simvollar limitini aşan text 
mesajlarının göndərilməsini dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki və ya daha çox 
mesaj ardıcıllığı kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq 
ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və 
Çin dili kimi digər dildən olan simvollar daha çox yer tutduğu üçün bir mesaj 
çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.
Ekranın üst hissəsində mesajın uzunluğunu və qalan simvolların 
miqdarını göstərən indikatorunu görə bilərsiniz. Məsələn 10/2 onu 
göstərir ki, siz iki mesaj kimi göndəriləcək mətnə 10 simvol da əlavə 
edə bilərsiniz.

SMS mesajının yazılması və göndərilməsi.
1.  Menu > Messages > Create message > Text message seçin.
2.  Mesajı daxil edin. “Mətnin yazılması,” səhifə. 28.bax Mətn 

şablonlarını və ya şəkilli mesaj daxil etmək üçün “Şablonlar,” 
səh. 34.baxın. Hər bir şəkil mesajı bir neçə mətn mesajını 
ehtiva edir. Bir ədəd şəkilli və ya çox hissədən ibarət mesajın 
göndərilməsinin qiyməti, bir mətn mesajının göndərilməsinin 
qiymətindən daha çox ola bilər.

3.  Mesaj göndərmək üçün Send > Recently used, To phone number, 
To many, və ya To e-mail address seçin. Əvvəlcədən müəyyən 
edilmiş mesaj profilini istifadə edərək mesaj göndərmək üçün 
Via sending profile seçin. Mesaj profillərilə əlaqədar məlumat 
üçün “Mətn və SMS tipli e-poçt mesajlar”, səh. 44.baxın. Telefon 
nömrəsini və ya e-poçt ünvanını seçin və ya daxil edin və ya 
profili seçin.

Qeyd: Şəkilli mesaj funksiyası yalnız şəbəkə operatoru və ya 
xidmət provayderi tərəfindən dəstəkləndikdə istifadə edilə bilər. 
Yalnız şəkilli mesaj elementlərini təklif edən müvafiq cihazlar 
şəkilli mesajları qəbul edə və ekranda nümayış edə bilər. Mesajın 
görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli ola bilər.
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SMS mesajın oxunması və cavab verilməsi.
SMS mesajı və ya SMS e-poçt aldıqda       göstərilir. Yanıb-sönən  
      mesaj yaddaşının dolu olduğunu göstərir. Yeni mesajları ala 
bilmək üçün Inbox qovluğundakı bəzi köhnə mesajlarınızı silin.
1.  Yeni mesaj baxmaq üçün Show seçin. Daha sonra baxmaq 

üçün Exit seçin.
  Mesajı daha sonra oxumaq üçün Menu > Messages > Inbox 

seçin. Birdən daha çox mesaj daxil olduqda oxumaq istədiyiniz 
mesajı seçin.      işarəti mesajın oxunmadığını bildirir.

2.  Mesajı oxuduğunuz vaxt Options seçin və mesajı silin və ya 
ötürün, mesajı mətn mesajı və ya SMS e-poçtu kimi redaktə 
edin, oxuduğunuz mesajın adını dəyişdirin və ya başqa qovluğa 
köçürün və ya mesajın parametrlərinə dair məlumat alın. Siz 
eyni zamanda mesajın əvvəlindəki mətni telefonunuzdakı 
təqvimə xatırlatıcı qeyd kimi kopyalaya bilərsiniz. Templates 
qovluğunda saxlamaq üçün bunları seçin: Options > Save picture.

3.  Mesaja cavab verilmək üçün Reply > Text message, Multimedia 
msg., və ya Flash message seçin. Cavab mesajını daxil edin. 
Epoçt mesajına cavab verdikdə əvvəlcə e-poçt ünvanını və 
mövzunu təsdiq edin.

4.  Ekranda göstərilən nömrəyə mesaj göndərmək üçün Send > 
OK seçin.

Şablonlar
Sizin telefonunuzda mətn, şəkil və ya SMS e-poçt mesajlarını 
istifadə edə biləcəyiniz mətn şablonları      və şəkil şablonları      var.
Bu şablonlar siyahısını açmaq üçün Menu > Messages > Saved 
items > Text messages > Templates seçin.
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■  Multimedia mesajları (MMS)
Multimedia mesajının içində mətn, şəkil, təqvim qeydi və ya vizit 
kartı ola bilər. Əgər mesaj həddindən çox böyükdürsə, telefon onu 
qəbul etməyə bilər. Bəzi şəbəkələr İnternet ünvanı ehtiva edən 
mətn mesajları göndərməyə icazə verirlər – bu ünvanlar vasitəsilə 
multimedia mesajlararına baxmaq olar.

Qeyd: Yalnız müvafiq elementləri olan cihazlar multimediya 
mesajlarını qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajın 
görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli ola bilər.

Siz zəng etdiyiniz, oyun oynadığınız, digər Java proqramını 
işlətdiyiniz və ya aktiv Internet səyahəti zamanı multimedia 
mesajlarını ala bilməzsiniz. Multimedia mesajları müxtəlif səbəblərə 
görə ünvanına çatmaya bilər, buna görə də vacib məlumatların 
göndərilməsi məsələsində ancaq bu üsula etibar etməyin.

Multimedia mesajının yazılması və göndərilməsi
Multimedia mesajlarıyla əməliyyatların aparılmasıyla əlaqədar 
parametrləri təyin etmək üçün bu bölməyə bax: “Multimedia,” səh. 45  
Multimedia mesaj xidmətinin istifadə edilə bilməsinin mümkünlüyünü 
yoxlamaq və xidmətin abonenti olmaq üçün xidmət provayderinizə 
müraciət edin.
1.  Menu > Messages > Create message > Multimedia msg. seçin.
2. Mesajı daxil edin. “Mətnin yazılması,” səhifə. 28.bax
  Fayl əlavə etmək üçün Options > Insert və aşağıdakı 

seçimlərdən istifadə edin:
 Image — Gallery dan fayl əlavə etmək üçün.
 Sound Clip — to insert a sound file from Gallery.
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  Business card və ya Calendar note — vizit kartını və ya təqvim 
qeydini mesaja əlavə etmək üçün.

  Slide — mesaja slayd əlavə etmək üçün. Telefonunuz bir neçə 
səhifə (slayd) ehtiva edən multimedia mesajları dəstəkləyir. Hər 
bir slaydın tərkibində mətn, bir şəkil, təqvim qeydi və vizit kartı 
ola bilər. Əgər mesajın tərkibində bir neçə slayd varsa, istənilən 
slaydı açmaq üçün Options > Previous slide, Next slide, və 
ya Slide list seçin. Slaydların arasındakı intervalı təyin etmək 
üçün Options > Slide timing seçin. Mətn ünsürünü mesajın 
yuxarısına və ya aşağısına keçirmək üçün Options > Place text 
first və ya Place text last seçin.

  Aşağıdakı seçimlərin istifadəsi də mümkün ola bilər: Delete —  
şəkili və ya slaydı mesajdan silmək üçün, Clear text, Preview 
və ya Save message. More options menyusunda aşağıdakı 
seçimlər edilə bilər: Insert contact, Insert number, Message 
details, və Edit subject.

3.  Mesaj göndərmək üçün Send > Recently used, To phone  
number, To e-mail address, və ya To many seçin.

4.  Telefon kitabçasından siyahıdan birisini seçin və ya alıcının  
telefon nömrəsini və ya e-poçt ünvanını daxil edin və ya onu 
burada axtarın: Contacts. OK seçin. Mesaj göndərilmək üçün 
Outbox qovluğuna köçürüldü.

Multimedia mesajı göndərildiyi vaxt hərəkətli indikator       ekrana 
çıxır və siz telefondakı digər funksiyaları istifadə edə bilərsiniz. Əgər 
mesaj göndərildiyi vaxt səhv yaranırsa, telefon onu bir neçə dəfə 
yenidən göndərməyə çalışır. Əgər bunu da etmək mümkün olmursa, 
mesaj Outbox qovluğunda qalır və siz onu daha sonra yenidən 
göndərməyə çalışa bilərsiniz.
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  Əgər siz Save sent messages > Yes seçirsinizsə, göndərilən 
mesaj Sent items qovluğunda saxlanılır. “Multimedia,” səhifə. 
45.bax Mesajın göndərildiyi, onun alıcı tərəfindən alındığı 
demək deyil.

Bəzi şəkillərin, zəng melodiyalarının və digər materialların müəllif hüquqlaryla 
qorunduğuna görə onların kopiyalanması, dəyişdirilməsi, ötürülməsi və 
göndərilməsi qadağan ola bilər.

Multimedia mesajının oxunması və cavab verilməsi
Adətən standart parametrlər multimedia mesaj xidmətinin aktiv vəziyyətdə 
olmasını nəzərdə tutur.

Zəruri məlumat: Mesajları ehtiyatla açın. Multimediya mesajlarda 
zərərli proqramlar və ya sizin cihaz  və ya kompüteriniz üçün zərərli 
olan digər proqramlar ola bilər.

Telefonunuza multimedia mesajı daxil olduqda ekrana animasiyalı 
      göstərilir. Mesaj daxil olduqda ekrana      və Multimedia message  
received çıxır.
1.  Mesajı oxumaq üçün Show seçim. Daha sonra baxmaq üçün 

Exit seçin.
  Mesajı daha sonra oxumaq üçün Menu > Messages > Inbox 

seçin. Mesaj siyahısında      oxunmayan mesajları göstərir.  
Baxmaq istədiyiniz mesajı seçin.

2.  Orta seçmə düyməsinin funksiyası mesajın hal-hazırda 
göstərilən qoşqusundan asılı olaraq dəyişir.

  Əgər alınan mesajın tərkibində multimedia obyekti varsa, Play 
seçin.

  Şəkili böyütmək üçün Zoom seçin. Vizit kartına və ya  təqvim 
qeydinə baxmaq üçün və ya mövzu objektini açmaq üçün Open 
seçin.
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3.  Mesaja cavab verilmək üçün Options > Reply > Text message,  
Multimedia msg. və ya Flash message seçin. Cavab mesajını 
daxil edin və bunu seçin: Send. Siz cavab mesajını ancaq sizə 
orijinal mesaj göndərən şəxsə göndərə bilərsiniz.

 İstifadə edilə bilən seçimləri görə bilmək üçün Options seçin.
Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü məhdudlaşdıra bilər. Daxil 
edilmiş şəkil bu limiti aşırsa cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər 
balacalaşdıra bilər.

■  Yaddaşın dolması
Əgər yeni mətn mesajı aldığınızda mesaj yaddaşı artıq doludursa, 
       yanıb-sönəcək və ekrana Text msgs. memory full. Delete msgs. 
yazısı çıxır. No seçin və bəzi mesajları qovluqdan silin. Gözləyən 
mesajı almaqdan imtina etmək üçün  
Exit > Yes seçin.
Əgər yeni multimedia mesajı gəlməyə hazırdırsa və bu zaman  
mesaj yaddaşı dolubsa,      yanıb-sönəcək və ekrana Multimedia 
memory full. View waiting msg. yazısı çıxır. Gözləyən mesaja  
baxmaq üçün Show seçin. Gözləyən mesajı yaddaşda saxlamaq 
üçün onu təmizləmək məqsədilə köhnə mesajları sil. Mesajı saxlamaq  
üçün Options > Save message seçin.
Gözləyən mesajı almaqdan imtina etmək üçün Exit > Yes seçin. 
Əgər No seçərsinizsə, mesaja baxa bilərsiniz.

■  Qovluqlar
Telefon alınan mətn və multimedia mesajlarını Inbox qovluğunda 
saxlayır.
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Hələ ki göndərilməyən multimedia mesajları Outbox qovluğuna 
göndərilir.
Əgər siz Message settings > Text messages > Save sent messages >  
Yes və Message settings > Multimedia msgs. > Save sent messages >  
Yes seçsəniz, göndərilən mesajlar Sent items qovluğunda saxlanacaq.
İndi yazıb daha sonra göndərmək istədiyiniz mətn mesajları  
Saved items qovluğunda saxlamaq üçün bunu seçin: Options > 
Save message > Saved text msgs.        Klaviaturanın kilidini açmaq 
üçün Unlock seçin və * basın. işarəti mesajın oxunmadığını bildirir.
Mətn mesajlarını yerləşdirmək üçün siz onlardan bəzilərini  
My folders qovluğuna göndərə bilər və ya mesajlarınız üçün yeni 
qovluqlar əlavə edə bilərsiniz. Messages > Saved items >  
Text messages > My folders seçin.
Qovluq əlavə etmək üçün Options > Add folder seçin. Əgər siz hər 
hansı bir qovluğu yaddaşda saxlamadınızsa, Add seçin.
Qovluğu silmək və ya adını dəyişdirmək üçün istədiyiniz qovluğu 
seçin və Options > Delete folder və ya Rename folder seçin.

■  Ani mesajlar
Ani mesajlar, alındıqdan dərhal sonra ekranda göstərilən mətn 
mesajlarıdır.

Ani mesajın yazılması
Menu > Messages > Create message > Flash message seçin. 
Mesajınızı yazın. Ani mesajın maksimal uzunluğu 70 simvoldur.  
Mesaja yanıb-sönən mətn əlavə etmək üçün Insert blink char. 
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markerin təyin siyahısından seçin. İkinci marker daxil edilənə qədər 
mətndən sonraki marker yanıb-sönür.

Ani mesajın alınması
Alınan ani mesaj avtomatik olaraq saxlanılmır. Mesajı oxumaq üçün 
Read seçin. Cari mesajdan telefon nömrələri, e-poçt ünvanları, 
istifadəçi identifikatorları və veb ünvanlarını almaq üçün bunları 
seçin: Options > Use detail. Mesajı yaddaşda saxlamaq üçün, 
Save və mesajı saxlamaq istədiyiniz qovluğu seçin.

■  E-poçt proqramı
E-poçt proqramı (bu, şəbəkə xidmətidir) sizə ofisdə və ya evdə 
olmadığınız vaxt telefonunuz vasitəsilə öz müvafiq e-poçt 
hesabınızdan istifadə etmək imkanını verir. Bu e-poçt proqramı 
SMS və MMS epoçt funksiyasındsn fərqlidir.
Sizin telefon POP3 və IMAP4 e-poçt serverlərini dəstəkləyir. Hər 
hansı bir e-poçt göndərib almazdan əvvəl bunları etməlisiniz:
•   Yeni e-poçt hesabı açın və ya mövcud olandan istifadə edin. 

E-poçt hesabınızın istifadə edilə bilməsinin mümkünlüyünü 
öyrənmək üçün e-poçt xidmət provayderinizə müraciət edin. 

•   E-poçtunuz üçün tələb olunan parametrlər haqqında məlumat  
almaq üçün e-poçt xidmət provayderinizə müraciət edin. Siz e-poçt  
konfiqurasiya parametrlərini birbaşa konfiqurasiya mesajı kimi 
ala bilərsiniz. “Konfiqurasiya parametrləri üzrə xidmət,” səhifə. 
12.bax Eyni zamanda siz parametrləri özünüz də daxil edə 
bilərsiniz. “Konfiqurasiya,” səhifə. 64.bax.
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 E-poçt parametrlərini aktivləşdirmək üçün Menu > Messages  
Message settings > E-mail messages seçin. “E-poçt,” səhifə. 
46.bax

E-poçt mesajının yazılması və göndərilməsi.
1.  Menu > Messages > Create message > Create e-mail seçin.
2. Alıcının epoçt ünvanını, mövzunu və epoçt mesajını daxil edin.
  Epoçt mesajına fayl əlavə etmək üçün Options > Attach və faylı 

buradan Gallery seçin.
3. Send > Send now seçin.

E-poçtun yüklənməsi
1.  Epoçt proqramını açmaq üçün Menu > Messages > E-mail seçin.
  Sizin epoçt hesabınıza göndərilən epoçt mesajlarını yükləmək 

üçün Retrieve seçin.
  Yeni epoçt mesajlarını yükləmək və Outbox qovluğunda 

saxlanılan e-poçt mesajlarını göndərmək üçün Options >  
Retrieve and send seçin.

  Sizin epoçt hesabınıza göndərilən yeni mesajların ilk növbədə 
başlıqlarının yüklənməsi üçün Options > Check new e-mail 
seçin. Sonra seçilən epoçtu yükləyin, istədiklərinizi qeyd edin 
Options > Retrieve seçin.

3.  Buradan Inbox “yeni mesaj” seçin. Daha sonra baxmaq üçün 
Back seçin. 

       oxunmayan mesajları göstərir.
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E-poçt mesajının oxunması və ona cavabın 
verilməsi

Zəruri məlumat: Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli  
proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan 
digər proqramlar ola bilər.

Menu > Messages > E-mail > Inbox və istənilən mesajı seçin. 
Mesajı oxuduğunuz vaxt istifadə edə biləcəyiniz parametrləri 
görmək üçün Options seçin.
Messages Saved itemsText messages My folders seçin. Bir çoxuna 
cavab vermək üçün Options > Reply to all seçin. Cavabınızı 
yazdıqda e-poçt ünvanını və mövzunu təsdiq edin və ya redaktə 
edin. Mesajı göndərmək üçün yaddaşda saxlamaq üçün Send > 
Send now seçin.

Daxil olan mesajlar qutusu və digər qovluqlar
Telefonunuz, e-poçt hesabınızdan yüklədiyiniz mesajları Inbox  
qovluğunda saxlayır. Tərkibində Other folders bu qovluqlar var: 
Drafts bitməmiş e-poçt mesajlarını saxlamaq üçün, Archive 
epoçt mesajlarınızı qaydaya salmaq və saxlamaq üçün Outbox 
göndərilməmiş e-poçt mesajlarınızı saxlamaq üçün və Sent items 
göndərilən e-poçt mesajlarınızı saxlamaq üçün.
Qovluqlar və onların içindəki epoçt mesajları qaydada saxlamaq 
üçün Options > Manage folder seçin.

E-poçt mesajlarının silinməsi
Menu > Messages > E-mail > Options > Manage folder və 
istədiyiniz qovluqları seçin. Silmək istədiyiniz mesajları qeyd edin. 
Onları silmək üçün bunu seçin Options > Delete.
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Epoçt mesajının telefonunuzdan silinməsi onun epoçt serverindən 
silindiyi demək deyil. Epoçt mesajının eyni zamanda epoçt serverindən 
də silinməsini təyin etmək üçün bunu seçin Menu > Messages > 
E-mail > Options > Extra settings > Leave copy: Delete retr. msgs.

■  Səs mesajları
Səsli poçt qutusu bir şəbəkə xidmətidir və sizin ona abonə 
olmağınız tələb oluna bilər. Daha çox məlumat almaq üçün xidmət 
provayderinizə müraciət edin.
Öz səs poçt qutunuza zəng etmək üçün bunu seçin Menu >  
Messages > Voice messages > Listen to voice messages. Səsli 
poçt qutusuna nömrə daxil etmək, axtarmaq və ya redaktə etmək 
üçün Voice mailbox number seçin.
Əgər xidmət şəbəkə tərəfindən dəstəklənirsə, yeni səs 
mesajının olduğunu göstərir. Səsli poçt qutunuzun nömrənizə zəng 
etmək üçün Listen seçin.

■  Məlumat mesajları
Select Menu > Messages > Info messages seçin. Info messages 
şəbəkə xidmətilə öz xidmət provayderinizdən müxtəlif mövzularda 
mesaj ala bilərsiniz . Bu xidmətdən istifadənin mümkünlüyünü  
yoxlamaq və mövzuların əlaqədar nömrələrini öyrənmək üçün 
xidmət provayderinizə müraciət edin.

■  Xidməti komandalar
Select Menu > Messages > Service commands seçin. Öz xidmət 
provayderinizə xidmət komandasını (şəbəkə xidmətlərinin 
aktivləşdirilməsi komandası kimi) yazın və göndərin. Bu komandalar 
eyni zamanda USSD komandaları kimi tanınır.
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■  Mesajların silinməsi
Qovluqdaki bütün mesajları silmək üçün Menu > Messages > Delete 
messages və mesajları silmək istədiyiniz qovluğu seçin. Yes və 
əgər qovluqda oxunmayan mesajlar varsa, telefon onları da silmək 
istədiyiniz soruşur. Yes yenidən seçin.

■  Mesaj parametrləri

Mətn və SMS tipli e-poçt mesajlar
Mesaj parametrləri mesajların göndərilməsi, alınması və 
baxılmasına təsir göstərir.
Menu > Messages > Message settings > Text messages və aşağıdakı 
parametrləri seçin:
Sending profile — Əgər sizin SIM kartınız bir mesaj profilindən daha 
çoxunu dəstəkləyirsə, dəyişmək istədiyiniz parametlrər toplusunu 
seçin.  
Aşağıdakı seçimlər mümkün ola bilər: Message centre number 
(xidmət provayderinizdən alınmışdır), Messages sent via, Message 
validity, Default recipient number (mətn mesajları) və ya E-mail 
server (epoçt), Delivery reports, Use packet data, Reply via same 
centre (bu, şəbəkə xidmətidir), və Rename sending profile.
Save sent messages > Yes — telefon parametrlərinin mətn 
mesajlarını Sent items qovluğunda saxlanılması üçün təyin edilməsi.
Automatic resending > On — Mətn mesajı göndərildiyi vaxt 
səhv çıxdısa, telefon onu avtomatik olaraq yenidən göndərməyə 
çalışacaq.
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Multimedia
Mesaj parametrləri multimedia mesajlarının göndərilməsi, alınması 
və baxılmasına təsir göstərir.
Menu > Messages > Message settings > Multimedia msgs. və 
aşağıdakı parametrləri seçin:
Save sent messages > Yes — telefon parametrlərinin multimedia 
mesajlarını Sent items qovluğunda saxlanılması üçün təyin edilməsi
Delivery reports — mesajlarınızın çatdırıldığına dair şəbəkə 
tərəfindən məlumatın göndərilməsini istədiyinizi müəyyən etmək.
Scale image down — şəkili multimedia  mesajına daxil etdikdə onun 
ölçülərini müəyyən etmək
Default slide timing — multimedia mesajının slaydları arasındakı 
standart vaxtı müəyyən etmək
Allow multimedia reception > Yes və ya No — multimedia mesajının 
alınması və ya alınmasından imtina edilməsi. Əgər siz In home network 
seçirsinizsə, öz əhatə dairənizidəki şəbəkə xaricində olduqda  
multimedia mesajlarını ala bilməzsiniz.
Multimedia mesajlarını avtomatik, manual almaq və ya almaqdan 
imtina etmək üçün bunları seçin: Incoming multimedia messages > 
Retrieve, Retrieve manually, və ya Reject.
Configuration settings > Configuration — Ancaq multimedia 
mesajlarının göndərilməsini dəstəkləyən konfiqurasiyalar göstərilsin. 
Multimedia mesajlarla əlaqədar əməliyyatlar üçün xidmət  
provayderinizi, Default və ya Personal config. seçin. Account və 
aktiv konfiqurasiya parametrlərindəki multimedia mesaj xidməti 
hesabını seçin.
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Allow adverts — reklamların qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi. 
Əgər Allow multimedia reception No rejimindədirsə, bu dialoq 
çıxmayacaq.

E-poçt
Bu parametrlər e-poçt mesajlarının göndərilməsi, alınması və 
baxılmasına təsir göstərir.
Siz e-poçt proqramı üçün konfiqurasiya parametrlərini birbaşa  
konfiqurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz. “Konfiqurasiya parametrləri 
üzrə xidmət,” səhifə. 12.bax Eyni zamanda siz parametrləri özünüz 
də daxil edə bilərsiniz. “Konfiqurasiya,” səhifə. 64.bax.
e-poçt proqramının parametrlərini aktivləşdirmək üçün Menu >  
Messages > Message settings > E-mail messages seçin və 
aşağıdakı səçimləri istifadə edin:
Configuration — Aktivləşdirmək istədiyiniz toplunu seçin.
Account — Xidmət provayderinin verdiyi hesabı seçin.
My name — Adınızı və ya ləqəbinizi seçin.
E-mail address — E-poçt ünvanınızı daxil edin.
Include signature — E-poçt mesajını yazdıqda avtomatik olaraq 
mesajın sonuna əlavə edilən imza yazısını müəyyən edə bilərsiniz.
Reply-to address — Cavabların göndərilməsini istədiyiniz e-poçt 
ünvanını daxil edin.
SMTP user name — Göndərilən poçt mesajları üçün istifadə etmək 
istədiyiniz adı daxil edin.
SMTP password — Göndərilən poçt mesajları üçün istifadə etmək 
istədiyiniz şifrəni daxil edin.

M e s a j l a r



47

Incoming server type — İstifadə etmək istədiyiniz e-poçt 
sistemindən asılı olaraq POP3 və ya IMAP4 seçin. Əgər iki tipin ikisi 
də dəstəklənirsə, IMAP4 seçin.
Incoming mail settings — POP3 və ya IMAP4 sistemi üçün mövcud 
parametrləri seçin.

Digər parametrlər
Mesajlara aid digər parametrləri seçmək üçün Menu > Messages >  
Message settings > Other settings seçin. Mesajlar oxunduqda və 
yazıldıqda istifadə edilən şriftin ölçüsünü dəyişmək üçün Font size 
seçin. Müxtəlif simvollar vasitəsilə çəkilən üz ifadə işarələrini qrafik 
işarətlərlə əvəz etmək üçün Graphical smileys > Yes seçin.

■  Mesaj sayqacı
Ən son qurduğunuz mesaj rabitələrinə dair məlumat almaq üçün 
bunu seçin Menu > Messages > Message counter.

M e s a j l a r



48

7. Zənglərin qeyd kitabçası

Telefon cavabsız, qəbul edilmiş, yığılmış zəngləri, mesajların 
alıcılarını və zənglərin təxmini uzunluğunu qeyd edir.
Telefon ancaq açıqdırsa, şəbəkə xidmətinin əhatə dairəsindədirsə 
və şəbəkə bu xidməti dəstəkləyirsə zəngləri qeyd edir.

■  Ən son zəng edənlər
Əgər siz Missed calls, Received calls, Dialled numbers, və ya  
Message Recipients menulərində Options seçibsinizsə, zəngin 
vaxtını görə bilərsiniz, qeyd edilmiş nömrədə dəyişiklik edib, 
ekranda görüntüləyib, ona zəng edə bilərsiniz, onu qeyd edə və 
ya tamamilə yaddaşdan silə bilərsiniz. Həmçinin mətn məsajı da 
göndərə bilərsiniz. Ən son zənglər siyahısını silmək üçün bunu 
seçin: Delete recent calls.

■  Sayğaclar və xronometrlər
Qeyd: Xidmət provayderinizin faktiki olaraq sizin adınıza 
hesabladığı haqqın məbləği şəbəkənin funksiyalarından,  
hesabdaki yuvarlaqlandırma əməliyyatından, vergilərdən və digər  
parametrlərdənasılı olaraq fərqlənə bilər.
İstismar müddətinin taymeri daxil olmaqla bəzi taymerlər xidmət 
müddəti ərzində və ya proqram təminatı yeniləndikdə sıfırlandırıla 
bilər.

Ən son danışıqlarınızı barədə təqribi məlumat almaq üçün Menu > 
Call register > Call duration, Packet data counter, və ya Packet data 
conn. timer seçin.

Z ə n g l ə r i n  q e y d  k i t a b ç a s ı



49

8. Telefon kitabçası

Siz adları və telefon nömrələrini (Contacts) telefonun və  
ya SİM kartın yaddaşında saxlaya bilərsiniz.
Telefonun yaddaşında əlaqələrin adları ilə yanaşı nömrələri və əlavə 
mətn də saxlamaq olar. Müəyyən sayda ad üçün şəkil də qeyd 
etmək mümkündür.
SİM kartda saxlanmış adlar və nömrələr     i  lə göstərilir.

■  Əlaqəni axtarmaq
Menu > Contacts > Names > Options > Search Seçin. Telefon 
kitabçasında adlara göz gəzdir və ya axtardığın adın baş hərfini 
daxil et.

■  Adları və nömrələri qeyd etmək
Adlar və nömrələr istifadə edilən yaddaşda saxlanır. Menu >  
Contacts > Names > Options > Add new contact Seçin. Ad və 
telefon nömrəsi daxil edin.

■   Yaddaşda nömrə, məlumat və ya şəkil  
saxlamaq

Telefon kitabçası üçün ayrılmış yaddaşda siz fərqli növ telefon 
nömrələri və adlar üçün qısaltmalar saxlaya bilərsiniz.
İlk qeyd etdiyiniz nömrə müvafiq ada aid siyahıda ilk sırada yer alır. 
Bu nömrə belə işarə ilə göstərilir (məsələn,        ). Bir ad seçərkən 
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(məsələn, zəng etmək üçün), digər nömrələri seçməsəniz ilk 
sıradakı nömrə avtomatik yığılacaqdır.
1.  Telefonun aktiv yaddaşının hansı olduğundan əmin ol Phone və 

ya Phone and SIM. 
2.  Nömrə və ya mətn əlavə etmək istidiyin adın üstünə get və bunu 

seç: Details > Options > Add detail.
3. Nömrə əlavə etmək üçün bunu seç Number və nömrənin növünü.
  Digər məlumat əlavə etmək üçün buradan mətn növünü və ya 

şəkil seçin Gallery.
  Xətdə olan şəxslər xidməti açıqdırsa xidmət provayderinizin 

serverindən İD axtarmaq üçün bunu seçin: User ID > Search. 
“Xəttdə olmaq,” səhifə. 52.bax Əgər bir İD tapılsa avtomatik 
yadaşa alınır. Əks təqdirdə İD-ni seçmək üçün bunu seçin: 
Options > Save. İD-ni daxil etmək üçün bunu seçin Enter ID 
manually.

  Nömrəni dəyişmək üçün istədiyiniz nömrəyə gedin və bunu 
seçin Options > Change type. Seçilmiş nömrəni ilk sıraya  
qoymaq üçün bunu seçin Set as default.

4.  Nömrə və ya mətn daxil edin, yaddaşda saxlamaq üçün bunu 
seçin OK.

5. Gözləmə rejiminə qayıtmaq üçün bunu seçin Back > Exit.

■  Telefon kitabçasını köçürmək
Köçürmək istədiyiniz əlaqələri tapın və bunu seçin Options > Copy.  
Adları və nömrələri telefonun yaddaşından SİM karta və ya əksinə 
köçürə bilərsiniz. SİM kartlarda hər ada bir nömrə əlavə etmək 
mümkündür.
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■  Telefon kitabçasına düzəlişlər etmək
1.  Dəyişiklik etmək istədiyiniz əlaqəni tapın, bunu seçin Details, və 

istədiyiniz ada, nömrəyə, mətnə və ya şəklə gedin.
2.  Ada, nömrəyə, mətnə və ya şəklə dəyişiklik etmək üçün  

Options > Edit name, Edit number, Edit detail, və ya Change 
image seçin.

  ID IM contacts və ya Subscribed names siyahısında olduğu  
zaman ona düzəlişlər etmək mümkün deyil.

■  Əlaqələri və ya əlaqələrə aid nömrələri 
silmək
Telefon və ya SİM kartın yaddaşından bütün adları və nömrələri 
silmək üçün Menu > Contacts > Delete all contacts > From phone 
mem. or From SIM card seçin. Təhlükəsizlik şifrəsi ilə təsdiqləyin.

Bir əlaqəni silmək üçün onu tapın və Options > Delete contact seçin.
Əlaqəyə aid telefon nömrəsi, mətn və ya şəkli silmək üçün əlaqəni 
tapın və Details seçin. İstədiyiniz məlumata gedin və Options > 
Delete > Delete number, Delete detail, və ya Delete image seçin. 
Telefon kitabçasından şəkli silməklə o Gallery-dan silinmir.

■  Kart vizitlər
vCard sistemini dəstəkləyən cihazlarda kart vizit göndərib almaq 
mümkündür.
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Biznes kartını göndərmək üçün göndərmək istədiyiniz şəxsin 
məlumatlarını tapın və bunları seçin: Details > Options >  
Send bus. card > Via multimedia və ya Via text message.
Telefonunuza gələn kart viziti yaddaşda saxlamaq üçün Show > 
Save seçin. Kart viziti rədd etmək üçün Exit > Yes seçin.

■  Xəttdə olmaq
Xəttdə olma xidməti ilə (şəbəkə xidməti) siz mövcud statusunuzu 
uyğun telefonlarla bu xidmətə qoşulmuş istifadəçilərlə paylaşa 
bilərsiniz. Xəttdə olma statusu sizin hal hazırda bu xidmətdən 
istifadə etdiyinizi, status mesajını və şəxsi loqotipi göstərir. Xəttdə 
olan digər istifadəçilərdən sizə sorğu göndərənlər sizin statusunuzu  
görürlər. Tələb edilən informasiya Subscribed names-də bu Contacts  
menyuda görünür. Digərləri ilə paylaşmaq istədiyiniz informasiyanı 
şəxsinizə uyğun dəyişdirə bilər və sizin statusunuzu görənləri 
məhdudlaşdıra bilərsiniz.
Xəttdə olma xidmətin istifadə etmək üçün üzv olmaq lazımdır. 
Xidmətin mövcudluğu, qiyməti və üzvlük barəsində məlumat almaq 
üçün şəbəkə operatorunuza və ya xidmət provayderinizə müraciət  
edin. Onlar sizə həmçinin sizə məxsus istifadəçi adı, şifrə və xidmətin 
parametrlərini təmin edəcəklər. “Konfiqurasiya,” səhifə. 64.bax.
Xəttdə olma xidmətinə qoşularkən eyni zamanda telefonun digər 
funksiyalarından da istifadə etmək mümkündür, xəttdə olma xidməti 
arxa planda aktiv qalacaqdır. Siz xidmətdən ayrılsanız belə bir 
müddət qarşı tərəfin ekranında statusunuz xəttdə kimi görünür. 
Bunun müddəti xidmət provayderindən asılıdır.
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Menu > Contacts > My presence seçin və aşağıdakılar arasından:
Connect to ‘My presence’ service və ya Disconnect from service —  
xidmətə qoşulmaq və ya ayrılmaq
View my presence — statusu Private pres. və Public presence
Edit my presence — statusunuzu dəyişdirməyi seçin. My availability, 
My presence message, My presence logo, və ya Show to seçin.
My viewers > Current viewers, Private list və ya Blocked list  
Settings > Show current presence in idle, Synchronise with profiles, 
Connection type və ya Presence settings 

■  Üzv olmuş adlar
Xəttdə olan əlaqələrdən xəbərdar olmaq üçün siyahı yarada 
bilərsiniz. Bu əlaqələr haqqında informasiyanı yalnız onların və 
şəbəkənin icazəsi ilə ekrana gətirə bilərsiniz. Bu üzvləri ekrana 
gətirmək üçün telefon kitabçasında adları axtar və ya aşağıdakı 
menyudan istifadə et Subscribed names.
Telefonun aktiv yaddaşının hansı olduğundan əmin ol Phone və ya 
Phone and SIM.
Xəttdə olma xidmətinə qoşulmaq üçün Menu > Contacts >  
My presence > Connect to ‘My presence’ service seçin.

Üzvlərə yeni əlaqələr əlavə et
1. Menu > Contacts > Subscribed names seçin.
2.  Əgər siyahıda heç əlaqə yoxdursa Add seçin Əks təqdirdə  

Options > Subscribe new seçin Əlaqələrin siyahısı görünür.
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3.  Siyahıdan bir ad seçin, əgər bu əlaqənin qeyd edilmiş istifadəçi 
adı varsa, əlaqə üzvlər siyahısına əlavə olunur.

Üzvləri ekrana gətirmək
Xəttdə olanlar haqqında məlumatı ekrana gətirmək üçün, bax 
“Əlaqəni axtarmaq,” səh. 49.
1. Menu > Contacts > Subscribed names seçin
  Üzvlərin siyahısındakı birinci adın statusuna dair informasiya 

ekrana gətirilir. Digərləriylə paylaşdığın informasiya mətn və ya 
aşağıdakı ikonlardan biri ola bilər:

     ,     ,     və ya göstərir ki, şəxs xəttdədir, məşquldur və ya 
xəttdə deyil.

       göstərir ki, şəxsin xəttdə olmasınsına dair informasiya 
mövcud deyil.

2.  İstədiyiniz əlaqəyə dair məlumatı ekrana gətirmək üçün Details 
seçin və ya Options > Subscribe new, Send message, Send 
bus. card, və ya Unsubscribe seçin

Əlaqəni üzvlükdən çıxarmaq
Əlaqəni Contacts siyahısından çıxartmaq üçün əlaqəni və sonra 
da bunları seçin: Details > istifadəçinin identifikatoru > Options > 
Unsubscribe > Yes.
Üzvlüyü ləğv etmək üçün Subscribed names menyusundan 
istifadə edin. “Üzvləri ekrana gətirmək,” səhifə. 54.bax
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■  Parametrlər
Menu > Contacts > Settings seçin və aşağıdakı seçimlərdən: 
Memory in use — Əlaqələrdə SIM kard və ya telefonun 
yaddaşından istifadə etmək
Contacts view — telefon kitabçasında adların və nömrələrin 
ekranda görünmə formasını seçmək
Memory status — boş və istifadə edilmiş yaddaşı ekranda göstərmək

■  Qruplar
Adları və nömrələri yaddaşda zəng melodiyalarına və şəkillərə görə 
qruplara ayırmaq üçün Menu > Contacts > Groups seçin.

■  Tez zəng
Tez zəng üçün nömrə təyin etmək üçün Menu > Contacts > Speed 
dials seçin və tez zəng nömrəsinə gedin.
Assign, və ya tez zəng nömrəsi artıq təyin edilibsə Options ay 
Change seçin Search, təyin etmək istədiyiniz adı və nömrəni 
seçin. Əgər Speed dialling funksiyası aktiv deyilsə, telefon sizdən 
aktivləşdirmək istəyib istəmədiyinizi soruşur. Həmçinin “Zəng,” səh. 60. 
dəki Speed dialling”-ə bax.
Tez zəng düymələrindən istifadə ilə zəng etmək üçün bax  
“Tez zəng,” səh. 25.
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■  İnformasiya, xidmət və nömrələrim
Menu > Contacts seçin və aşağıdakı funksiyalardan:
Info numbers — xidmət provayderinizin SİM kartı ilə gələn  
informasiya nömrələrinə zəng etmək (şəbəkə xidməti)
Service numbers — xidmət provayderinizin SİM kartı ilə gələn 
xidmət nömrələrinə zəng etmək (şəbəkə xidməti)
My numbers — SİM kartınıza təyin edilmiş telefon nömrələrini 
ekranda göstərmək üçün
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9. Parametrlər

■  Profillər
Telefonunuzda müxtəlif parametr qrupları vardır ki, bunlar profil 
adlanır və bunlardan istifadə ilə fərqli tədbirlər və mühitlərlə bağlı 
zəng melodiyalarını dəyişə bilərsiniz.
Menu > Settings > Profiles seçin. Profilə gedin və onu seçin.
İstədiyiniz profili aktivləşdirmək üçün Activate seçin
Profili 24 saat ərzində müəyyən vaxt sonra aktivlikdən çıxarmaq 
üçün Timed seçin və profilin aktivlikdən çıxacağı vaxtı seçin Bu vaxt 
başa çatdıqda daha əvvəl vaxt təyin edilməmiş profil aktivləşir.
Profildə dəyişikliklər etmək üçün Personalise seçin Dəyişmək 
istədiyiniz parametrləri seçin və dəyişdirin. Xəttdə olma statusunuza 
dair informasiyanı dəyişdirmək üçün My presence > My availability 
və ya My presence message seçin. My presence menyusu  
Synchronise with profiles üçün On.parametri qurulduqda mövcud 
olur “Xəttdə olmaq,” səhifə. 52.bax.

■  Temalar
Hər bir temada istəklərinizə uyğun olaraq seçilən bir çox element 
mövcuddur, məsələn telefonun arxa fon şəkili, ekran qoruyucusu,  
rəng palitrası və zəng melodiyaları (telefonunuz MP3 zəng 
melodiyalarını dəstəkləyir).
Menu > Settings > Themes seçin və aşağıdakılardan:
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Select theme — telefonunuzda tema qurmaq üçün. Gallery içindəki 
qovluqların siyahısı açılır. Themes qovluğunu açın və tema seçin.
Theme downloads — daha çox tema yükləmək üçün istinadların 
siyahısını açmaq. “Faylları yüklə,” səhifə. 82.bax

■  Melodiyalar
Seçilmiş aktiv profilin parametrlərini dəyişə bilərsiniz.
Menu > Settings > Tones seçin. Seç və dəyişdir: Incoming call alert, 
Ringing tone, Ringing volume, Vibrating alert, Message alert tone, 
Instant message alert tone, Keypad tones, and Warning tones.  
Profiles menyusunda da eyni parametrlər var. “Profillər,” səhifə. 
57.bax.
Sadəcə müəyyən qrupdakı nömrələrə zəng daxil olduğunda telefonun 
melodiya çalması üçün Alert for seçin. İstədiyiniz qrupa gedin və ya 
All calls, və Mark seçin.

■  İşıqlar 
Telefonun statusu haqda informasiya üçün fals bağlı olduqda işığı 
qurmaq üçün Menu > Settings > Lights > Light effects > On seçin. 

■  Qısa yollarım
Qısa yollarla telefonunuzda tez-tez istifadə etdiyiniz funksiyalara 
rahat giriş imkanı əldə edirsiniz. Qısa yolları qaydaya salmaq üçün 
Menu > Settings > My shortcuts seçin və aşağıdakılardan:
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Right selection key — sağ naviqasiya düyməsi ilə aça biləcəyiniz 
funksiyanı seçmək. Eyni zamanda “Gözləmə rejimi,” səhifə. 21. 
Xidmət provayderinizdən asılı olaraq bu menyu görünməyə bilər.
Navigation key — naviqasiya düymələri üçün qısayol funksiyaları 
seçmək. İstədiyiniz naviqasiya düyməsinə gedin Change və 
siyahıdan bir funksiya seçin. Qısayol funksiyasını naviqasiya  
düyməsindən ləğv etmək üçün (empty) seçin. Naviqasiya 
düyməsinə başqa bir funksiya təyin etmək üçün Assign seçin. 
Xidmət provayderinizdən asılı olaraq bu menyu görünməyə bilər.

■  Ekran
Menu > Settings > Security seçin və aşağıdakılardan:
Wallpaper — gözləmə rejimində arxa plana divar kağızı əlavə 
etmək. Arxa fon şəkilini seçmək, aktivləşdirmək və qeyri-aktiv 
vəziyyətə keçirmək üçün bunları seçin: Select wallpaper, On və ya 
Off. Select slide set və Gallery içindəki qovluğu seçərək şəkillərdən 
slayd toplusu kimi istifadə etmək. Divar kağızı üçün daha çox şəkil 
yükləmək üçün Graphic downloads seçin.
Ekran qoruyucusunu aktivləşdirmək üçün bunları seç: Screen saver >  
On — ekran qoruyucusunun aktivləşmə vaxtını saatı quraraq 
müəyyən etmək üçün seçin. Ekran qoruyucuya qrafik üçün Screen 
savers > Image seçin Gallery- dən şəkil, qrafik seçin. Ekran  
qoruyucusu üçün daha çox şəkil yükləmək üçün Graphic downloads 
seçin.
Batareya enerjisinə bir qədər qənaət etmək üçün bunları seçin: 
Power saver > On — müəyyən zaman keçdikdə telefonun heç bir 
funksiyasından istifadə edilməzsə ekrana rəqəmli saat çıxır.
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Colour schemes — ekran komponentlərindən bir neçəsinin rəngini 
dəyişmək üçün, məsələn menyu arxa planı rəngi və dalğa və  
batareya göstəriciləri
Idle state font colour — gözləmə rejimində ekrandakı yazıların 
rəngini dəyişmək üçün
Operator logo — telefonunuzun ekranında operatorun loqotipinin  
görünməsi və ya gizlənməsi. Operatorun loqotipi yaddaşda 
saxlanmamışsa menyu tutqun görünür. Operatorun loqotipinin əldə 
edilməsi barədə ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuza və ya 
xidmət provayderinizə müraciət edin.

■  Tarix və zaman
Menu > Settings > Time and date seçin və aşağıdakılardan:
Clock — telefonun gözləmə rejimində saatı göstərməsi üçün, saatı 
qurun, zamanı və ekranda görünmə formatını seçin
Date — telefonun gözləmə rejimində tarixi göstərməsi üçün tarixi 
təyin edin, tarixin ekranda görünmə formatını seçin
Auto-update of date & time (şəbəkə xidməti) — mövcud zaman  
qurşağına görə tarixi və zamanı yeniləməsi üçün telefonun qurulması

■  Zəngl
Select Menu > Settings > Call seçin və aşağıdakılardan:
Call divert (şəbəkə xidməti) — daxil olan zənglərin yönləndirilməsi. 
Hər hansı zəng əngəlləmə xidməti aktivdirsə, zəngləri yönləndirmək 
qeyri-mümkün ola bilər. “Təhlükəsizlik,” səh. 65. içindəki Call barring 
service baxın 
Anykey answer > On — daxil olan zəngə cavab vermək üçün hər 
hansı bir düyməni qısa bir vaxt ərzində basın (“son” düyməsi, solu 
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və sağı seçmə düymələri istisna olmaqla).
Answer when fold is opened > On — qatlanmış telefonu açdıqdan 
dərhal sonra gələn zəngə cavab vermək üçün. 
Automatic redial > On — zəng baş tutmadıqdan sonra telefonunuzun  
ən çox 10 dəfə yenidən zəng etməyə təşəbbüs göstərməsi üçün
Speed dialling > On — tez zəng funksiyasını qurmaq üçün  
“Tez zəng,” səh. 55 bax Nömrəni yığmaq üçün müvafiq düyməni 
bas və saxla.
Call waiting > Activate — başqa bir zəng davam edərkən şəbəkənin 
sizi gələn zənglər haqqında xəbərdar etməsi üçün (bu, bir şəbəkə 
xidmətidir). “Zəngi gözlətmək,” səhifə. 26.bax
Summary after call > On — hər bir zəng qurtardıqdan sonra 
danışığın təxmini müddəti və qiymətinə dair qısa məlumatın 
ekranda göstərilməsi üçün (bu, bir şəbəkə xidmətidir)
Send my caller ID (bu, bir şəbəkə xidmətidir) > Set by network və ya 
Yes, No
Line for outgoing calls (şəbəkə xidməti) — SİM kartınız 
dəstəkləyirsə zəng etmək üçün 1-ci və ya 2-ci xətti seçmək

■  Telefon
Menu > Settings > Phone seçin və aşağıdakılardan: 
Phone language — Yazıların göstərildiyi dili təyin etmək üçün
Memory status — to view the free memory and the used memory in 
Gallery, Messages, və Applications
Security keyguard — klaviaturanın kilidini açarkən təhlükəsizlik 
şifrəsini sorğulamaq üçün telefonun qurulması. Cavab mesajını 
daxil edin və bunu seçin: On.
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Klaviatura kilidli olduqda belə telefonunuzda proqramlaşdırılmış 
rəsmi təcili xidmətlərin nömrələrinə zəng etmək mümkündür.
Cell info display > On — istifadə olunan şəbəkə hücrəsinə dair 
məlumatın şəbəkədən alınması üçün (bu, bir şəbəkə xidmətidir).
Welcome note — telefon yandırıldığı zaman xoşgəldin mesajının 
ekrana gəlməsi üçün yazı daxil etmək
Operator selection > Automatic — telefonun avtomatik olaraq sizin 
ərazidə mövcud olan mobil telefon şəbəkəsinin birini seçməsi üçün. 
Manual,sizin şəbəkə operatorunuz arasında roaminq müqaviləsi 
olan şəbəkəni seçə bilərsiniz.
Confirm SIM service actions — “SIM xidmətləri,” səh. 88 baxın.
Help text activation — telefonun yardım mətnləri göstərməsini 
seçmək
Start-up tone — telefon yandırıldığı zaman başlama melodiyası 
çalınmasını seçmək

■  Bağlantı
General packet radio service (GPRS) telefonların İnternet Protokolu 
(İP)-bazalı şəbəkə üzərindən informasiya ötürməsini təmin edən 
şəbəkə xidmətidir. GPRS İnternet kimi məlumat şəbəkələrinə mobil 
giriş imkanı verən məlumat daşıyıcıdır.
GPRS-dən istifadə edən xidmətlər MMS, gəzinti, və Java 
proqramları ilə yükləmədir.
GPRS texnologiyasından istifadə etməzdən əvvəl şəbəkə  
operatorunuza və ya xidmət provayderinizə xidmətin mövcudluğu  
və abunəlik haqqında məlumat üçün müraciət edin. 
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GPRS kanalı ilə istifadə edilən bütün xidmətlərin parametrlərini 
yaddaşda saxlayın. Tariflər barəsində məlumat almaq üçün şəbəkə 
operatorunuza və ya xidmət provayderinizə müraciət edin.
Menu > Settings> Connectivity > Packet data > Packet data  
connection GPRS rabitəsini yaradmaq üçün. 
Telefon yandırıldığında GPRS şəbəkəsinə avtomatik qeyd olmaq 
üçün Always online seçin. 
Yalnız xidmətlərdən istifadə zamanı telefonun GPRS şəbəkəsinə 
bağlanması və xidmətlərin istifadəsi sona çatdıqda bağlantının 
kəsilməsi üçün telefonun qurulması üçün When needed seçin.

■  Aksessuarlar
Bu menyu sadəcə telefon müvafiq mobil əlavələr xidmətinə bağlı isə 
görünür.
Menu > Settings > Enhancements. seçin sadəcə telefona 
müvafiq əlavə qoşulubdursa seçilə bilər. Əlavələrdən asılı olaraq 
aşağıdakıları seçin:
Default profile — Seçilmiş əlavəyə bağlandığınızda istidiyiniz profili 
aktiv etmək
Automatic answer — telefonun daxil olan zənglərə 5 sn sonra  
avtomatik cavab verməsi üçün qurulması. Əgər Incoming call alert 
Beep once və ya Off, avtomatik cavab aktiv deyil.
Text phone > Use text phone > Yes — qulaqlıq parametrləri əvəzinə 
mətn telefonu parametrlərinin istifadə edilməsi üçün
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■  Konfiqurasiya
Bəzi xidmətlərin düzgün işləməsi üçün parametrləri konfiqurasiya 
edə bilərsiniz. Bu xidmətlər gəzinti, multimedia mesaj, xətdə olma 
və e Parametrləri SİM kart və ya xidmət provayderindən konfiqurasiya  
mesajı kimi qəbul et və ya özünüz daxil edin. 
Xidmət provayderindən konfiqurasiya məsajı ilə gələn parametrləri 
qeyd etmək üçün “Konfiqurasiya parametrləri üzrə xidmət,” səh.  
12 baxın.
Menu > Settings > Security seçin və aşağıdakılardan:
Default configuration settings — telefonun yaddaşında olan xidmət 
provayderlərinin siyahısına baxmaq üçün. Xidmət provayderinin 
adı üstünə gedin və Details seçərək bu xidmət provayderinin 
konfiqurasiya parametrlərinin dəstəklədiyi xidmətlərlə tanış olmaq. 
Xidmət provayderinin konfiqu-rasiya parametrlərini əsas parametrlər 
kimi qurmaq üçün Options > Set as default seçin. Konfiqurasiya 
parametrlərini silmək üçün Delete seçin.
Activate default in all applications — dəstəklənən xidmətlər üçün 
əsas konfiqurasiya parametrlərini aktiv etmək
Preferred access point — yaddaşa qeyd edilmiş giriş nöqtələrini 
ekrana gətirmək üçün. Xidmər provayderinin adını, məlumat 
daşıyıcısını və paketli məlumat xidmətinə qoşulma məntəqəsini 
görmək üçün bu məntəqənin adını siyahıda tapın və bunları seçin : 
Options > Details.
Connect to service provider support — xidmət provayderindən  
konfiqurasiya parametrlərini yükləmək
Müxtəlif xidmətlərə dair yeni şəxsi hesabları bilavasitə əlavə etmək, 
onları aktivləşdirmək və ya silmək üçün: Personal configuration 
settings üçün Add new; əks təqdirdə, Options > Add new seçin. 
Xidmət növünü seçin və tələb olunan parametrlərin hər birini seçin 

P a r a m e t r l ə r



65

və daxil edin. Seçilmiş xidmət növünə görə parametrlər dəyişir. 
Şəxsi hesabları silmək və ya aktiv etmək üçün, üstünə gedin və  
Options > Delete və ya Activate seçin.

■  Təhlükəsizlik
Zəngləri məhdudlaşdıran təhlükəsizlik funksiyaları (zənglərin əngəllənməsi, 
qapalı istifadəçi qrupları və sabit yığım kimi) istifadə olunduğu halda belə 
telefonunuzda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili xidmətlərin nömrələrinə zəng 
etmək mümkündür.
Menu > Settings > Security seçin və aşağıdakılardan:
PIN code request — hər dəfə telefon yandırıldığında PİN və UPİN 
kodunu sorğulaması üçün telefonun qurulması. Bəzi SİM kartlarda 
kod sorğulamasını deaktiv etmək mümkün olmur.
Call barring service (şəbəkə xidməti) — gələn və gedən zəngləri 
məhdudlaşdırmaq. Əngəlləmə şifrəsi tələb edilir.
Fixed dialling — gedən zəngləri seçilmiş nömrələr ilə 
məhdudlaşdırmaq üçün (əgər bu funksiyanı SİM kartınız 
dəstəkləyirsə)
Closed user group (şəbəkə xidməti) — zəng edə biləcəyiniz və sizə 
zəng edə biləcək şəxsləri qruplaşdırmaq
Security level > Phone — hər dəfə yeni SIM kart taxılıqda telefonun 
təhlükəsizlik kodunun tələb edilməsi üçün Memory.
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Access codes — PİN və ya  UPİN kodunu qurmaq, və ya 
təhlükəsizlik kodu, PİN kodu, UPİN kodu, PİN2 kodu və əngəlləmə 
şifrəsini dəyişmək
Code in use — PİN və ya UPİN kodunu aktiv və ya deaktiv etmək
PIN2 code request — telefonun PIN2 koduyla müdafiə olunan  
spesifik funksiyası istifadə edildikdə PIN2 kodunun aktiv olmasının 
tələb olunub olunmamasını təyin etmək üçün

■  Fabrik parametrlərini bərpa etmək
Bəzi menyu parametrlərini ilkin dəyərlərinə qaytarmaq üçün Menu >  
Settings > Restore factory sett seçin. Təhlükəsizlik kodunu daxil 
edin. Daxil etdiyiniz və ya yaddaşda saxladığınız məlumat silinmir, 
məsələn, Contacts saxlanılmış adlar və nömrələr.
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10. Qalereya

Bu menyuda siz qrafiklər, şəkillər, temalar və melodiyaları  
idarə edə bilərsiniz. Bu dosyeler qovluqlarda sıralanır.
Alınmış məlumatları qorumaq üçün telefon xüsusi aktivasiya sistem-
ini dəstəkləyir. Hər zaman qəbul etdiyin məlumatların istifadə şərtləri 
və aktivasiya kodu ilə tanış ol, çünki belə xidmətlər pullu ola bilər.
Müəllif hüquqlarının mövcüdluğuyla əlaqədar bəzi şəkillərin, zəng 
melodiyalarının və digər materialların kopiyalanması, dəyişdirilməsi, 
ötürülməsi və göndərilməsi qadağan ola bilər.
Qovluqların siyahısını görmək üçün Menu > Gallery seçin.
Qovluğun mövcud imkanlarını görmək üçün onu seçin > Options. 
Qovluğun içindəki dosyeleri görmək üçün onu seçin > Open. 
Dosyenin mövcud imkanlarını görmək üçün onu seçin > Options.
Bəzi dosyeler aktivləşdirmə kodu ilə qoruna bilər.
Müəyyən dosyenin aktivləşdirmə kodunu yeniləmək üçün  
Options > Activate content seçin. Bu parametr dosyenin aktivləşdirmə 
kodunu yeniləmə xidmətini dəstəkləməsi halında görünür.
Bütün mövcud aktivləşdirmə kodlarını görmək üçün Options > 
Activation key list seçin. Aktivləşdirmə kodlarını silmək mümkündür 
(məsələn, vaxtı keçmiş aktivləşdirmə kodlarını).
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11. Təşkilatçı

■  Zəngli saat
Telefonu istədiyiniz zaman çalmaq üçün qura bilərsiniz. Menu >  
Organiser > Alarm clock seçin.
Zəngli saatı qurmaq üçün Alarm time seçin və çalma vaxtını təyin 
edin. Zəngli saat qurulubsa, sonradan bu vaxtı dəyişmək üçün  
On seçin. Telefonun sizi həftənin müəyyən günlərində xatırlatması 
üçün Repeat alarm seçin.
Zəngli saatın melodiyasını təyin etmək üçün Alarm tone seçin. 
Mürgüləmə periodunu təyin etmək üçün Snooze time-out seçin.

Zəngli saatın zəngini dayandırmaq
Telefon zəngli saat kimi çalır və işıqlar yanıb-sönür Alarm! və telefon 
sönük olsa belə hazırkı vaxt telefonun ekranında görünür. Zəngi 
dayandırmaq üçün Stop seçin. Əgər telefonun 1 dq çalmasını 
istəmirsənsə Snooze seç və zəng təyin edilmiş mürgüləmə vaxtı 
ərzində çalmayacaq və sonra yenidən çalmağa başlayacaq.
Cihaz söndürülmüş vəziyyətdə olduqda zəngli saatın çalmaq zamanı 
gəldikdə cihaz işə salınır və zəngli saatın siqnalını çalmağa başlayır. Əgər 
siz Stop seçsəniz cihaz sizə cihazın zənglər üçün işə salınmasına dair sual 
verəcək. Cihazı söndürmək üçün No seçin və ya zəng etmək və zəngləri 
qəbul etmək üçün Yes seçin. Simsiz telefonun maneə və ya təhlükə yarada 
biləcəyi yerlərdə Yes seçməyin.
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■ Təqvim
Menu > Organiser > Calendar seçin.
Hal hazırkı gün çərçivədə göstərilir. Əgər həmin gün üçün hər 
hansı qeyd varsa, gün qalın yazılarla göstərilir. Qeydləri oxumaq 
üçün View seçin. Bir çoxuna cavab vermək üçün Options > Week 
view seçin. Təqvimdəki bütün qeydləri silmək üçün, ay və ya həftə 
görünüşünü seç və Options > Delete all note sseç.
Gün görünüşündə digər seçimlər: Make a note, Delete, Edit, Move, 
və ya Repeat qeyd; Copy başqa günə qeyd yazmaq; Send note 
mətn məsajı kimi, multimedia məsajı kimi, və ya digər uyğun telefonun 
təqviminə. In Settings you can set the date and time settings.  
Auto-delete notes ilə telefonun təyin edilmiş əvvəlki günlərə aid 
qeydləri avtomatik silməsi üçün qura bilərsiniz

Təqvimə qeyd yazmaq
Menu > Organiser > Calendar seçin. Seçmək istədiyiniz günə gedin 
və Options > Make a note və aşağıdakı qeyd növlərindən birini 
seçin:
       Meeting,      Call,       Birthday,      Memo, və ya       Reminder.

Qeydlərlə xatırlatma
Telefon siqnal verir və qeydi ekranda göstərir. Ekrandakı zəng 
etməyə dair qeyddirsə, ekrandakı nömrəyə zəng etmək üçün 
zəng et düyməsinə bas. Siqnalı dayandırmaq və qeydi ekranda 
göstərmək üçün View seçin. Siqnalı təqrini 10dəqiqə dayandırmaq 
üçün Snooze seçin. Qeydi ekranda göstərmədən siqnalı 
dayandırmaq üçün Exit seçin.
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■ Tapşırıqlarım
Görüləcək işlərə dair qeydlərin yaddaşda saxlanılması üçün bunları 
seçin: Menu > Organiser > To do list.
İlk dəfə qeyd əlavə etmək üçün Add note seçin; əks təqdirdə  
Options > Add seçin. Qeydi yazın və Save seçin. Bu qeydlə bağlı 
prioriteti, son müddəti, və siqnal növünü seçin.
Qeydi ekranda göstərmək üçün onun üstünə get və View seç.
Siz həmçinin seçilmiş qeydləri və bitirilmiş kimi qeyd edilən bütün 
qeydləri silə bilərsiniz. Siz qeydləri prioritetlərə və ya son müddətinə 
görə sıralaya bilərsiniz, digər şəxsə mətn məsajı və ya multimedia 
mesajı kimi qeyd göndərə bilərsiniz, təqvim qeydi yarada bilərsiniz 
və ya təqvimə daxil ola bilərsiniz.
Qeydi ekranda göstərərkən siz həmçinin qeydin son müddətini və 
ya prioriteti dəyişə bilərsiniz, və ya qeydi bitirilmiş kimi işarələyə 
bilərsiniz.

■ Qeydlər
Qeydlər yazmaq və göndərmək üçün bu xidmətdən istifadə üçün 
Menu > Organiser > Notes seçin Heç bir qeyd yoxdursa yeni qeyd 
yaratmaq üçün Add note seçin; əks təqdirdə Options > Make a 
note seçin. Qeyd yaz və Save seç.
Qeydlərlə bağlı digər seçimlərə qeydlərin silinməsi və düzəldilməsi 
daxildir. Qeydləri düzəldərkən ekrandakıları yaddaşa qeyd etmədən 
də çıxa bilərsiniz Qeydi uyğun cihazlara mətn mesajı və ya multimedia 
mesajı kimi göndərmək mümkündür. 
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■ Kalkulyator
Telefonun kalkulyatoru toplama, çıxma, bölmə, vurma, kvadrat, 
kvadrat kökü və valyuta dəyərlərini hesablayır

Qeyd: Bu kalkulyator məhdud dəqiqliyə malikdir və sadə  
hesablamalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Menu > Organiser > Calculator seçin Ekranda 0 görünürsə 
hesablamaq üçün rəqəmləri daxil edin. Onluq rəqəm üçün # 
düyməsinə basın. Options > Add, Subtract, Multiply, Divide, Square,  
Square root, və ya Change sign seçin. İkinci rəqəmi daxil edin. 
Nəticə üçün Equalsseçin. Bu ardıcıllığı lazımi qədər təkrarlayın. 
Yeni hesablamaya başlamaq üçün, Clear seçin və basılı tutun.
Valyuta dəyəri hesablamaq üçün Menu > Organiser > Calculator  
seçin Valyuta dəyərini yaddaşda saxlamaq üçün Options > 
Exchange rate seçin. Ekrandakı seçimlərdən birini seçin. Valyuta 
dəyərini daxil et, onluq rəqəm üçün # düyməsini bas və OK seç. 
Valyuta dəyəri siz onu başqa bir dəyərlə dəyişməzsəniz yaddaşda 
saxlanacaqdır. Valyuta dəyərini hesablamaq üçün, hesablanacaq 
miqdarı daxil edin və Options > In domestic və ya In foreign seçin.

Qeyd: Əsas valyutanı dəyişdırdikdə yeni valyuta kurslarını daxil 
etməlisiniz, çünki əvvəl quraşdırdığınız bütün valyuta kursları sıfıra 
bərabərləşdırıləcək.

■ Xronometr
Zamanı ölçmək, ani zamanları qeyd etmək və ya raundları ölçmək  
üçün istifadə olunur. Xronometr işləyərkən telefonun digər 
funksiyalarından istifadə etmək mümkündür. Xronometri arxa 
planda yerləşdirmək üçün “son” düyməsinə basın.
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Saniyəölçənin istifadəsi və ya onun ekranda digər elementlərlə 
yanaşı istifadəsi batareyanın enerjısınə tələbatı artırır və 
batareyanın istehlak müddətini qısaldır. 
Menu > Organiser > Stopwatch seçin və aşağıdakılardan:
Split timing — ani zamanları qeyd etmək üçün. Zamanı ölçməyə 
başlamaq üçün Start seçin. Əgər ani zaman ölçmək istəsəniz Split 
seçin. Zaman ölçülməsini dayandırmaq üçün Stop seçin Ölçülmüş 
zamanı qeyd etmək üçün Save seçin. Zamanı yenidən ölçməyə 
başlamaq üçün Options > Start seçin. Yeni vaxt əvvəlkinə əlavə 
olunur. Zamanı yaddaşda saxlamadan sıfırdan başlamaq istəsəniz 
Reset seçin. Xronometri arxa planda yerləşdirmək üçün “son” 
düyməsinə basın.
Lap timing — raundları ölçmək. Xronometri arxa planda 
yerləşdirmək üçün “son” düyməsinə basın.
Continue — arxa planda yerləşdirdiyin zamanı ekranda göstərmək
Show last — əgər xronometr sıfırdan başlamamışsa ən son 
ölçülmüş zamanları göstərmək
View times or Delete times — yaddaşda saxlanan zamanları 
ekranda göstərmək və ya silmək

■ Geri sayan taymer
Menu > Organiser > Countdown Timer seçin. Siqnal zamanını 
saat, dəqiqə və saniyələrlə daxil et və OK seç İstəsəniz burada 
yazdığınız mətn də vaxt başa çatdıqda ekranda görünəcəkdir. Geri 
sayma taymerini işə salmaq üçün Start seçin. Geri sayma zamanını 
dəyişmək üçün Change time seçin Taymeri dayandırmaq üçün Stop 
timer seçin.
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Əgər vaxt gəldikdə telefon gözləmə rejimində isə melodiya çalınır 
və mətn qeyd edilmişsə ekranda yanıb-sönür və ya Countdown 
time up. Siqnalı dayandırmaq üçün hər hansı bir düyməyə basın. 
Əgər heç bir düyməyə basılmasa siqnal 60 saniyə sonra avtomatik 
dayanır. Siqnalı dayandırmaq və qeyd edilmiş mətni silmək üçün 
Exit seçin. Geri sayma taymerini yenidən işə salmaq üçün Restart  
seçin.
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12. Proqramlar

■ Oyunlar
Telefonunuzda bəzi oyunlar var.

Oyun başlat
Menu > Applications > Games seçin. İstədiyiniz oyuna gedin və 
Open seçin.
Oyunla bağlı parametrlər üçün “Proqramlara dair digər parametrlər,” 
səh. 75 baxın.

Oyun yükləmək
Bunlari seçin: Menu > Applications > Options > Downloads > 
Game downloads. Mövcud başlıqların siyahısı verilmişdir. Web  
menyusunda mövcud başlıqların siyahısına giriş üçün More  
bookmarks seçin. “Başlıq,” səhifə. 81.bax.

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı 
müvafiq təminat təklif edən qoşma proqramları yükləyin və istifadə 
edin.

Oyun parametrləri
Oyunlarda səs, işıq və titrəmələri qurmaq üçün Menu >  
Applications > Options > App. settings seçin.
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■ Kolleksiya
Telefonunuzun proqramları arasında xüsusilə bu Nokia telefon üçün 
hazırlanmış Java proqramları var. 

Proqramı başlat
Menu > Applications > Collection seçin. İstədiyiniz oyuna gedin və 
Open seçin.

Proqramlara dair digər parametrlər
Delete — telefondan proqram və ya proqram toplusu silmək
Details — proqramla bağlı ekrana əlavə məlumat gətirmək
Update version — proqramın buradan yükləmək üçün yeni versiyası 
olub olmadığını yoxlamaq Web (şəbəkə xidməti)
App. access — proqramın şəbəkəyə bağlanmasını əngəlləmək. 
Fərqli kateqoriyalar verilmişdir. Hər kateqoriyada, əgər mövcuddursa,  
aşağıdakı icazələrdən birini seçin: Ask every time telefon hər 
şəbəkəyə bağlanmaq cəhdində icazə alsın, Ask first time only 
telefon sadəcə ilk şəbəkəyə bağlanma cəhdində icazə alsın, Always 
allowed şəbəkəyə bağlanmağa icazə vermək, və ya Not allowed 
şəbəkəyə bağlanmağa icazə verməmək.
Web page — proqram üçün internet səhifəsindən əlavə məlumat 
və ya informasiya təmin etmək. Bu xüsusiyyət şəbəkə tərəfindən 
dəstəklənməlidir. İnternet adresi proqramla birgə gəlmişsə bu 
göstərilə bilər.
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Proqram yükləmək
Telefonunuz J2ME Java proqramlarını dəstəkləyir. Proqramı 
yükləməzdən əvvəl sizin telefona uyğun olub olmadığından əmin 
olun.

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı 
müvafiq təminat təklif edən qoşma proqramları yükləyin və istifadə 
edin.

Yeni Java proqramlarını fərqli yollarla yükləyə bilərsiniz.
Menu > Applications > Options Downloads > App. downloads 
seçin. Mövcud başlıqların siyahısı verilmişdir. Web menyusunda 
mövcud başlıqların siyahısına giriş üçün More bookmarks seçin. 
İstədiyiniz səhifəyə bağlanmaq üçün müvafiq başlığı seçin. müxtəlif 
xidmətlərin, qiymətlərin və tariflərin mövcudluğu barədə xidmət 
provayderinizlə əlaqə saxlayın.
Menu > Web > Downloads seçin Müvafiq proqramı və ya oyunu 
yükləyin. “Faylları yüklə,” səhifə. 82.bax
Oyun yükləmə funksiyasından istifadə edin. “Oyun yükləmək,” 
səhifə. 74.bax
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.
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13. Veb

Telefonunuzun brauzeri ilə müxtəlif mobil internet xidmətlərinə 
bağlana bilərsiniz. 

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı 
müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edən.

Bu xidmətlərin, qiymətlərin, tariflərin və təlimatların mövcudluğu 
barədə xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. 
Telefonun brauzeri ilə səhifələrində mobil işarə dili (wireless markup 
language WML) və hipertekst işarə dili (hypertext markup language 
XHTML) olan xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ekran ölçüsündən 
asılı olaraq görüntü dəyişə bilər. İnternet səhifələrinin bütün 
detallarını görməyə bilərsiniz. 

■ Brauzeri qurmaq
Brauzer üçün tələb edilən konfiqurasiya parametrlərini şəbəkə  
operatorundan konfiqurasiya mesajı kimi və ya istədiyiniz xidməti 
sizə təmin edən xidmət provayderinizdən ala bilərsiniz. “Konfiqurasiya 
parametrləri üzrə xidmət,” səhifə. 12.bax. Siz həmçinin bütün  
konfiqurasiya parametrlərini özünüz də daxil edə bilərsiniz.  
“Konfiqurasiya,” səhifə. 64.bax.

■ Xidmətə bağlanmaq
İlk olaraq, istifadə etmək istədiyiniz xidmətin konfiqurasiya 
parametrlərinin düzgün şəkildə aktivləşdirildiyindən əmin olun.
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1.  Xidmətə bağlanarkən parametrləri seçmək üçün Menu > Web > 
Settings > Configuration settings seçin.

2.  Configuration seçin Sadəcə brauzer xidmətini dəstəkləyən 
konfiqurasiyalar verilmişdir. Xidmət provayderini, Default, və ya 
brauzerdə gəzinti üçün Personal config.seçin. “Brauzeri qurmaq,”  
səhifə. 77.bax

  Account və aktiv konfiqurasiya parametrlərindəki brauzer 
xidməti üzrə hesabı seçin.

İkinci olaraq,xidmətə aşağıdakı yollardan biri ilə bağlan:
•   Menu > Web > Home seçin; və ya gözləmə rejimində 0basın və 

saxlayın.
•   Xidmətin başlıqlarını seçmək üçün, Menu > Web > Bookmarks 

seçin.
•   Ən son URL seçmək üçün, Menu > Web >Last web address seçin.
•   Xidmətin adresini daxil etmək üçün, Menu > Web > Go to address  

seçin, xidmətin adresini, və OK seçin.

■ Brazuser ilə səhifələrdə gəzinti
Xidmətə bağlandıqdan sonra onun səhifələrində gəzinmək  
mümkündür. Telefon düymələrinin funksiyaları hər xidmətdə fərqli  
ola bilər. Telefonun displeyi barədə təlimatları izləyin. Əlavə məlumat 
üçün xidmət provayderi ilə əlaqə saxlayın.
Məlumat daşıyıcı olaraq paket məlumat seçilmişsə,      gəzinti 
zamanı ekranın sol üst hissəsində görünür. Əgər paket məlumat 
bağlantısı zamanı zəng və ya mətn məsajı gəlsə, və ya zəng 
etsəniz, ekranın sağ üst hissəsində      görünür və paket məlumat 
bağlantısının gözləmədə olduğunu bildirir. Zəngdən sonra telefon 
paket məlumat xidmətinə yenidən bağlanmağa çalışır.
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Telefon düymələri ilə brauzerdə gəzinti
Səhifələrdə gəzinmək üçün naviqasiya düymələrindən istifadə edin.
Seçilmiş mətni seçmək üçün zəng düyməsinə basın və ya Select 
seçin
Hərf və rəqəmlər daxil etmək üçün, 0 -dan 9-a düymələrə basın. 
Xüsusi simvollar daxil etmək üçün*basın.

Brauzerdə gəzərkən seçimlər
Shortcuts, Home, Add bookmark, Bookmarks, Page options, History,  
Downloads, Other options, Save to folder, Reload və Quit istifadə 
edilməsi mümkün ola bilər. Xidmət provayderiniz digər seçimlər də 
təklif edə bilər.

Birbaşa zəng
Brauzer veb səyahəti əsnasında istifadə edə biləcəyiniz funksiyalari 
dəstəkləyə bilər. Zəng edə bilər, səsli zəng davam edərkən DTMF 
melodiyaları göndərə bilər və səhifədən yaddaşa ad və ya telefon 
nömrəsi qeyd edə bilərsiniz.

■ Görünüş parametrləri
Brauzerdə gəzərkən,Options > Other options > Appear. settings; 
və ya gözləmə rejimində, Menu > Web > Settings > Appearance 
settings seç:

V e b



80

Text wrapping > On — mətnin ekranın növbəti sətirində davam 
etmə parametrini təyin etmək üçün. Off, mətn qısaldılır.
Font size > Extra small, Small və ya Medium — şriftin böyüklüyünü 
təyin etmək üçün.
Show images > No — səhifədəki şəkillərin göstərilməməsi üçün. Bu, 
çoxlu sayda şəkillərin saxlanıldığı səhifələrin baxılmasını tezləşdirir.
Alerts > Alert for unsecure connection > Yes — telefonun şifrələnmiş 
rabitədən şifrələnməmişə keçdiyi haqqında xəbərdər etməsi üçün.
Alerts > Alert for unsecure items > Yes — telefonun şifrələnmiş 
rabitədən şifrələnməmişə keçdiyi haqqında xəbərdər etməsi üçün. 
Bu xəbərdarlıq təhlükəsiz əlaqəyə zəmanət vermir. Əlavə məlumat 
üçün “Brauzerin təhlükəsizliyi,” səhifə. 84.
Character encoding > Content encoding —veb səhifəyəsinin 
məzmunu kodlaşdırma cədvəlinin brauzerə təyin edilməsi.
Character encoding > Unicode (UTF-8) web addresses > On —  
telefonun URL ünvanını UTF-8 kodlaştırma cədvəli vasitəsilə 
göndərilməsinin təyin edilməsi. Xarici dildə yaradılan Veb səhifəyə 
daxil olarkən bu parametrdən istifadə edə bilərsiniz.
Screen Size > Full və ya Small — ekranın böyüklüyünü təyin etmək 
üçün

■ Kukilər
Kuki saytın telefonunuzun keş yaddaşında saxlayan məlumatlardır. 
Kukilər silinməyənədək saxlanılır. “Keş yaddaşı,” səhifə. 83.bax
Brauzerdə gəzinərkən Options > Other options > Cookie settings  
ni və ya gözləmə rejimində Menu > Web > Settings > Security 
settings > Cookies. seç Kukilərin təlefonunuz tərəfindən qəbul 
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olunmasına imkan vermək və ya qarşısını almaq üçün Allow və ya 
Reject seç.

■  Təhlükəsiz əlaqə üzrə şriftlər
Təhlükəsiz səhifədən şriftlərin işləməsini seçə bilərsiniz. Telefon 
WML şriftlərini dəstəkləyir.
1.  Brauzerdə gəzinərkən Options > Other options > Security > 

Cookie settings-ni və ya gözləmə rejimində Menu > Web >  
Settings > Security settings > Təhlükəsiz əlaqə üzrə şriftlər seç.

2. Şriftləri qəbul etmək üçün Allow.

■  Başlıq
Səhifənin ünvanlarını başlıq kimi telefonun yaddaşında saxlaya 
bilərsiniz.
1.  Brauzerdə gəzərkən Options > Bookmarks və ya gözləmə 

rejimində Menu > Web > Bookmarks.
2.  Başlığı açın, və onu seçin; və ya başlıqla əlaqəsi olan səhifə ilə 

əlaqə yaratmaq üçün zəng et düyməsini bas.
3.  Options; yeni başlıq yarat; və ya başlıq qovluqda saxla.
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.
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Başlığı qəbul et
Başlıq kimi göndərilən başlığı qəbul etdikdə, 1 bookmark received 
ekrana çıxacaq. Başlığı yaddaşda saxlamaq üçün Show > Save. 
Başlığa baxmaq və ya onu silmək üçün Options > View -ni və ya 
Delete seç. Başlığı qəbul edəndən dərhal sonra silmək üçün Exit 
OK.seç

■  Faylları yüklə
Telefonunuza şəkillər, oyunlar və ya proqramlar yükləmək üçün 
(şəbəkə xidməti), Menu > Web > Downloads > Tone downloads, 
Graphic downloads, Game downloads, Theme downloads,-ni və ya 
App. downloads.seç

Zəruri məlumat: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı 
müvafiq təminat təklif edən qoşma proqramları yükləyin və istifadə 
edin.

Yüklənən bütün faylları avtomatik olaraq əlaqədar qovluqlarda -  
Gallery və ya Applications qovluğunda saxlamaq üçün bunları 
seçin: Menu > Web > Settings > Downloading settings > Automatic 
saving > On.

■  Xidmətə dair alınan mesajlar
Telefon xidmət provayderinizin (şəbəkə xidməti) göndərdiyi xidmət 
mesajları ala bilər. Xidmət mesajları bildirişlərdir (məsələn, xəbər 
başlıqları), və orada xidmətlərin əlaqə ünvanları və ya mətn 
mesajları saxlanıla bilər.
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Gözləmə rejimində xidmət mesajları qəbul edərkən Service inbox 
daxil olmaq üçün Show. seç Exit seçərkən mesaj Service inbox.  
Sonuncuya Service inbox daxil olmaq üçün Menu > Web > Service 
inbox.seç
Brauzerdə gəzərkən Service inbox daxil olmaq üçün Options >  
Other options > Service inbox. İstədiyiniz mesajı açın, brouzeri 
aktivləşdirmək, qeyd olunmuş mövzunu yükləmək üçün Retrieve. 
Xidmət bildirişində ətraflı məlumat göstərmək və ya mesajı silmək 
üçün Options > Details -ni və ya Delete.

Xidmətə dair alınan mesajlar üzrə qurulma
Menu > Web > Settings > Service inbox settings.
Xidmətlərə dair mesajlar almaq üçün Service messages > On -ni və 
ya Off.
Yalnız xidmət provayderlərinin təsdiq etdikləri mövzu müəlliflərdən 
mesajlar almaq üçün Message filter > On. Təsdiq edilmiş mövzu 
müəlliflərinin siyahısına baxmaq üçün Trusted channels.
Telefon xidmət mesajları qəbul edərkən gözləmə rejimindən brauzeri  
avtomatik aktivləşdirmək üçün Automatic connection > On. Telefon 
xidmət mesajları qəbul edərkən Off, yalnız Retrieve seçdikdən 
sonra telefon brauzeri aktivləşdirəcək .

■  Keş yaddaşı
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilən 
yaddaş yeridir. Əgər siz parol tələb edən məxfi məlumata çıxmağa cəhd 
göstərmişsinizsə və ya çıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı 
təmizləyin. Əgər siz parol tələb edən məxfi məlumata çıxmağa cəhd 
göstərmişsinizsə və ya çıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı 
təmizləyin.
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Brauzerdə gəzərkən keş yaddaşını boşaltmaq üçün Options > 
Other options > Clear the cache; gözləmə rejimində isə Menu > 
Web > Clear the cache.

■  Mövqeləndirici məlumatlar
Şəbəkə sahə üzrə tələb göndərə bilər. Əmin olmalısınız ki, şəbəkə 
yalnız təsdiq etdikdə telefonunuzun yeri barəsində məlumatlar 
göndərir (şəbəkə xidməti). Əhatə dairəsi ilə bağlı məlumatların 
paylanılması üçün abunə olmaq və ya razılıq əldə etmək məqsədi 
ilə şəbəkə operatoru və ya xidmət provayderi ilə əlaqə saxlayın.
Əhatə dairəsi ilə bağlı məlumatların alınmasını qəbul etmək və 
ya imtina etmək üçün Accept -ni və ya Reject. İnformasiyaları 
oxumadıqda, telefon onu şəbəkə operatoru və ya xidmət provayderi  
ilə razılığınıza əsasən avtomatik qəbul və ya imtina edəcək. Telefon 
1 missed position request. Əhatə dairəsi ilə bağlı buraxılmış tələbi 
nəzərdən keçirmək üçün Show.
10 ən son şəxsi bildirişlərin və tələblərin məlumatlarına baxmaq və 
ya onları silmək üçün Menu > Web > Positioning > Position log > 
Open folder -ni və ya Delete all.

■  Brauzerin təhlükəsizliyi
Təhlükəsizlik elementləri bank və ya ticarət servisləri kimi bəzi 
xidmətlər üçün tələb oluna bilər. Belə əlaqələr üçün təhlükəsizlik 
sertifikatları və SİM kartınızdakı təhlükəsizlik modulları olmalıdır. 
Əlavə məlumat üçün xidmət provayderi ilə əlaqə saxlayın.
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Təhlükəsizlik modulu
Təhlükəsizlik modulu brauzer əlaqəsi tələb edən təhlükəsizlik 
xidmətlərini yaxşılaşdırır və sizə imkan verir ki, rəqəmli imzadan 
istifadə edəsiniz. Təhlükəsizlik modulu özündə sertifikatlar, həmçinin 
məxfi və açıq açarlar saxlaya bilər. Sertifikatlar təhlükəsizlik modulunda  
xidmət provayderi tərəfindən saxlanılır. 
Menu > Web > Settings > Security settings > Security module settings 
seç və aşağıdakı variantlardan seç:
Security module details — təhlükəsizlik modulunun başlığını,  
statusunu, istehsalçısını və seriya nömrəsini göstərmək
Module PIN request — təhlükəsizlik modulunun təmin etdiyi 
xidmətlərdən istifadə edərkən modul PİN-i tələb etmək üçün  
telefonu müvafiq rejimə qoymaq. Kodu daxil et və On. Modulun PİN 
üzrə tələbini bloka salmaq üçün Off.
Change module PIN — təhlükəsizlik modulu imkan verərsə modul 
PİN-i dəyişmək. Cari modul PİN kodu, sonra isə yeni kodu iki dəfə 
daxil edin.
Change signing PIN — rəqəmli imza üçün imza PİN kodu dəyişmək. 
Dəyişmək istədiyiniz imza PİN-i seç. Cari PİN kodu, sonra isə yeni 
kodu iki dəfə daxil et.
Eyni zamanda “İstifadə kodları,” səhifə. 11.
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Sertifikatlar
Zəruri məlumat: Nəzərə alın ki, sertifikatların istifadəsi məsafədə 
qurulan rabitə və proqram təminatının qurulmasıyla əlaqədar 
riskləri xeyli azaldsa belə artan təhlükəsizlikdən faydalanmaq üçün 
onlar düzgün şəkildə istifadə edilməlidir. Sertifikatın mövcudluğu 
özü-özlüyündə qorunmanı 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.

Sertifikatların üç növü var: server sertifikatları, rəsmi dairələrin 
sertifikatları, və istifadəçinin sertifikatları. Bu sertifikatları xidmət 
provayderinizdən ala bilərsiniz. Rəsmi dairələrin və istifadəçilərin 
sertifikatları da xidmət provayderi tərəfindən təhlükəsizlik modulunda  
saxlanıla bilər.
Telefonunuza yüklənmiş rəsmi dairələrin və istifadəçilərin 
sertifikatlarının siyahısına baxmaq üçün Menu > Web > Settings > 
Security settings > Authority certificates -ni və ya User certificates 
seç.
Telefonla mövzu serveri arasında məlumat ötürülməsi şifrlənmiş 
olarsa təhlükəsizlik indikatoru        əlaqə zamanı ekrana çıxacaq.
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.
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Rəqəmli imza
SİM kartınızın təhlükəsizlik modulu varsa telefonunuzla rəqəli  
imzalardan istifadə edə bilərsiniz. Rəqəmli imza kağız çekinin, 
müqavilə və ya digər sənədlərin imzalanmasına bənzəyir. 
Rəqəmli imzadan istifadə etmək üçün səhifədəki linki seçin, 
məsələn almaq istədiyiniz kitabın başlığı və qiyməti. İmzalamaq 
üçün miqdar və tarixi daxil edilən mətn göstərilir.
Başlıq mətninin Read olduğunu və rəqəmli imza ikonunun  
göstərildiyini yoxlayın.
Rəqəmli imza ikonu göstərilməməsi, təhlükəsizlik sisteminin 
pozulmasını bildirir, bu halda imza PİN-i kimi şəxsi məlumatları daxil 
etməməlisiniz.
Mətni imzalamaq üçün onu əvvəldən axıradək oxu və Sign seç
Ola blsin ki, bütün mətn bir ekrana yerləşməsin. Buna görə də, 
mətni imzalamamışdan əvvəl onu əvvəldən axıradək oxuyun.
İstifadə etmək istədiyiniz istifadəçi sertifikatını seç. İmza PİN-ini  
daxil et (“İstifadə kodları,” səhifə. 11) bax və OK.seç Rəqəmli imza 
ikonu yoxa çıxacaq və xidmət alışın təsdiqini ekrana çıxarda bilər.
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14. SIM xidmətləri 

SİM kartınız əlavə xidmətləri təmin edə bilər our. Bu menyu yalnız 
SİM kartınız tərəfindən dəstəkləndikdə görsənir. Menyunun adı və 
müqəddiməsi SİM kartınızdan asılıdır.
SİM xidmətlərinin mövcudluğu, qiymətləri və istifadəsi ilə bağlı məlumatı SİM 
kart satıcısından, şəbəkə operatorundan, xidmət provayderindən və digər 
satıcılardan ala bilərsiniz.
SİM xidmətlərindən istifadə edərkən telefon və şəbəkə arasında 
təsdiq mesajlarını göstərmək üçün Menu > Settings > Phone >  
Confirm SIM service actions > Yes.seç
Bu xidmətlərdən istifadəyə ödənişli ola biləcək mesajların 
göndərilməsi və telefon zənglərinin edilməsi daxildir.
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15. Batareya haqqında məlumat

■  Doldurma və boşaltma
Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Yeni batareyanın 
tam iş keyfiyyətləri batareyanın iki və ya üç tam doldurulma və boşaldılma 
dövründən sonra əldə edilir. Batareya yüzlərcə dəfə doldurulub boşaldıla 
bilər, amma axırda onun istismar müddəti sona çatacaq. 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, onu elektrik rozetkadan və 
telefondan ayırın. Tam doldurulmuş batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş 
saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak 
müddətini qısalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya  
enerjisini vaxt keçdikcə itirir.
Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Heç vaxt zədələnmiş 
batareya və ya batareyanı dolduran qurğu istifadə etməyin.
Batareya kontaktlrının arasında qısa qapanmaya yol verməyin. Dəmir pul, 
sancaq və ya qələm kimi metaldan düzəldilmiş əşya batareyanın müsbət (+) 
və mənfi (-) kontaktlarını təsadüfən birləşdirərək qısa qapanmaya yol aça 
bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir). Bu, misal üçün, 
ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. 
Batareyanın kontaktlarının qısa qapanması batareyanı və kontakt yaradan 
əşyanı korlaya bilər.
Batareyanı isti və ya soyuq yerdə (məsələn, yay və qış şəraitində bağlı 
avtomobilin içində) qoymaqla siz batareyanın gücünü və istismar müddətini, 
həmçinin dola bilmə qabiliyyətini azaltmış olacaqsınız. 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 
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işləyə bilmir. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan 
dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.
Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyalar 
zədələndikdə də partlayışa səbəb ola bilər. Batareyaları yerli qaydalara 
müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı başqa məqsəd üçün 
istifadə edin. Ev tullantısı kimi atmayın.

■  Nokia batareyalarının orijinal olub 
olmamasınanın təsbit edilməsinə dair göstərişlər
Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarını istifadə edin. Aldığınız 
batareyaların orijinal Nokia batareyalar olduğunu yoxlamaq üçün onları 
səlahiyyətli Nokia dilerindən satın alın, qutusunun üstündə Nokianın orijinal 
əlavə qurğularının loqosunun olduğına diqqət edin və aşağıdakı prosedura 
uyğun olaraq holoqrafik nişanı yoxlayın:
Dörd addımın müvəffəqiyyətli tamamlanması batareyanın orijinallığının tam 
təsdiqi deyil. Əgər batareyanızın orijinal Nokia batareyası olmadığına dair hər 
hansı bir şübhəniz varsa, onu istifadə etməkdən çəkinməli və kömək almaq 
üçün sizə ən yaxın olan səlahiyyətli Nokia xidmət mərkəzinə və ya dilerinə 
aparmalısınız. Səlahiyyətli Nokia xidmət şəbəkəsi və ya dileri batareyanın 
orijinallığını yoxlayacaq. Batareyanın orijinallığı təsdiq edilmədikdə onu 
aldığınız yerə qaytarın.

Holoqramlı loqotipi təsdiqləmək
1. Holoqrafik nişana bir bucaqdan baxdıqda  
Nokia-nın birləşən əllər simvolunu, digər bucaqdan 
baxdıqda isə “Nokia Original Enhancements” yazısını 
görməlisiniz.
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2. Holoqramı sola, sağa, aşağı və yuxarı çevirdikdə 
onun hər bir tərəfində sıraya uyğun olaraq 1, 2, 3, və 
4nöqtəni görə bilməlisiniz.

3.  Nişanın 20-rəqəmli kodunu, məsələn 
12345678919876543210, aşkar etmək üçün etiketin 
bir tərəfini qaşıyıb təmizləyin. Batareyanı elə çevirin 
ki, rəqəmlər yuxarıda qalsın. 20-rəqəmli kodu ən üst 
cərgədəki rəqəmlərdən başlayaraq ən alt cərgədəki 
rəqəmlərə qədər oxumaq lazımdır.

4.  20-rəqəmli kodun doğruluğunu www.nokia.com/
batterycheck veb səhifəsindəki təlimata uyğun olaraq 
yoxlayın.

Əgər sizin batareyanız təsdiq edilməyibsə?
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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Qoruma və texniki xidmət

Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur və ehtiyatla 
qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər zəmanətin əhatə etdiyi sahələrin 
qorunmasına yardım edəcək.
•  Cihazı quru saxlayın. Yağıntı, rütubət və hər növ maye və nəmin tərkibində 

elektron sxemanın korroziyasına yol aça bilən mineral maddələr ola bilər. 
Əgər telefonunuz yaş olubsa, batareyanı çıxardın və onu yenidən yerinə 
salmadan əvvəl telefonun tamamən qurumasını gözləyin.

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

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

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

• Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.
•  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 ayrıla bilən 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.
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•  Cihazınızı servis müəssisəsinə göndərməzdən əvvəl həmişə saxlamaq 
istədiyiniz məlumatların (məsələn, telefon kitabçası və təqvim qeydləri 
kimi) ehtiyat surətini çıxardın.

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

Sizin cihazda və aksesuarlarda xırda hissələr ola bilər. Onları balaca uşaqların  
əli çatmadığı yerdə saxlayın.

■  İstifadə şəraiti
Hər hansı bir ərazidə qüvvədə olan xüsusi qaydalara riayət etməyi unutmayın  
və telefonunuzun istifadə edilməsi qadağan edildiyi yerlərdə və ya interferensiya  
və ya təhlükə yarada biləcəyi hallarda həmişə söndürün. Cihazı yalnız 
normal iş vəziyyətində istifadə edin. Bu cihaz istər adi vəziyyətdə (qulağa 
tutularaq), istərsə də bədəndən ən az 2.2 cm (0.87 düym) uzaqlıqda istifadə 
edildikdə radio dalğalarının təsirinə dair qaydaların tələblərinə cavab verir. 
Telefonu bədəndə gəzdirmək üçün futlyar, çexol və ya bel tutqacı istifadə 
edildikdə onların tərkibində metal olmamalı və onlar cihazla bədənin 
arasındaki məsafənin yuxarıda göstərilən qiymətdən az olmamasını təmin 
etməlidir.
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 maddələr cihaza yapışa bilər. Kredit 
kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki 
onlarda olan məlumat silinə bilər.

■  Tibbi qurğular
Radio ötürücü avadanlığın, o cümlədən simsiz telefonların işlədilməsi  
qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə  
bilər. Tibb cihazlarının lazımi qaydada RF enerjisindən qorunduğunu müəyyən 
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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
Kardiostimulyator istehsalatçıları kardiostimulyatora mümkün təsirdən 
qaçınmaq üçün mobil telefonla kardiostimulyator arasındakı məsafənin ən 
az 15.3 santimetr (6 düym) olmasını məsləhət görürlər. Bu tövsiyyələr Simsiz 
Texnologiyalar Tədqiqatı təşkilatının müstəqil araşdırmaları və tövsiyyələri ilə 
uyğundur. Kardiostimulyator daşıyan şəxslər:
•  Telefonu kardiostimulyatordan həmişə 15.3 santimetrdən (6 düymdən) 

daha uzaqda tutun.
• 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.

Eşitmə aparatları
Müəyyən qulaq aparatları müəyyən rəqəmli simsiz cihazlara müdaxilə edə 
bilər. Belə müdaxiləni hiss etdikdə xidmət provayderinizdən məsləhət alın.

■  Nəqliyyat vasitələri
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.
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Yalnız professional işçi heyəti 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 ərazidə əşyaları, o cümlədən quraşdırılmış 
və ya daşınan avadanlığı yerləşdirməyin. Kabelsiz avadanlıq nəqliyyət 
vasitəsində düzgün quraşdırılmadığı təqdirdə bu, hava yastığı dolduqda ciddi 
yaralanmalara yol aça bilər.

■  Təyyarələr
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.

■  Partlama təhlükəsinin olduğu şərait
Partlaya bilən atmosferin mövcud olduğu hər hansı bir ərazidə olduğunuz 
zaman telefon cihazınızı söndürün və bütün işarət və təlimatlara riayət edin. 
Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazı adətən avtomobilinizin mühərrikinin 
söndürülməsi tövsiyyə edilər ərazini 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 yanacaq  
stansiyalarında söndürün. Yanacaq anbarları, yanacaq saxlama və 
paylaşdırma sahələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlama əməliyyatlarının 
aparıldığı zonalarda radio avadanlığın istifadəsilə əlaqədar qoyulan 
məhdudiyyətlərə riayət edin. Partlaya bilən atmosferin mövcud olduğu ərazilər  
çox vaxt işarətlənir, amma bunlar işarətlənməmiş də ola bilər. Bu qeydlər 
gəmilərdə aşağı göyərtədə, kimyəvi preparatları daşıyan və saxlayan 
avadanlıqda, sıyıqlaşdırılmış neft qazını (propan və butan kimi) istifadə edən 
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avtomobillərdə və havasında kimyəvi preparatlar və dənəcik, toz və ya metal 
toz kimi hissəciklər olan ərazilərdə göstərilir.

■  Təcili yardım zəngləri
Zəruri məlumat: Mobil telefonlar (bu cihaz daxil olmaqla) işlədikləri 
zaman radio siqnallar, kabelsiz rabitə şəbəkələri, stasionar 
şəbəkələr və istifadəçi tərəfindən proqramlaşdırılan funksiyalar 
istifadə olunur. Bununla bağlı olaraq hər bir şəraitdə əlaqələrə 
zəmanət verilə bilməz. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr 
üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili yardım zəngini etmək üçün:
1.  Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini 

yoxlayın. 
  Müəyyən şəbəkələr qüvvədə olan SİM kartının cihaza düzgün 

salınmasını tələb edə bilər.
2.  Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan 

qədər başa çatdırma düyməsini basın. 
3.  Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım 

nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
4. Zəng düyməsini basın.
Müəyyən elementlər istifadə edildikdə təcili zəng etməzdən əvvəl həmin 
elementlərin söndürülməsi tələb oluna bilər. Daha ətraflı məlumat üçün bu 
təlimata və ya xidmət provayderinizə müraciət edin.
Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq 
verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasıya vasitəsi 
ola bilər. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.
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■  Sertifikasiya məlumatı (XAD)
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 prinsiplərin 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 prinsiplər 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 Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (XAD) 
kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. Beynəlxalq qaydalarda nəzərdə tutulan 
XAD limiti 2.0 vatt/kiloqrama (W/kg)* bərabərdir. XAD üçün testlər bütün 
sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş 
güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. XAD 
vahidinin ən yüksək təsdiq edilmiş güc vəziyyətində müəyyən edildiyinə 
baxmayaraq, cihazın iş rejimində həqiqi XAD-I maksimum dərəcədən aşağı 
olur. Bu onunla bağlıdır ki, cihaz yalnız şəbəkəyə çıxmağa tələb olunan 
gücü istifadə edərək çoxstrukturlu güc səviyyələrində işləmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Ümumilikdə, baza stansiyasına yaxınlaşdıqca cihaz daha az 
çıxış siqnalları verir.
Cihaz qulaqda tutulduğu vəziyyətdə ikən keçirilən sınaq zamanı müəyyən 
edilən maksimal XAD səviyyəsi 0.77 W/kg-a bərabərdir.
Milli hesabatçılıq və sınaq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq  
XAD dərəcələri fərqlənə bilər. Cihazın aksesuarlarının istifadəsi müxtəlif XAD 
dərəcələrinə səbəb ola bilər. Əlavə məlumat üçün www.nokia.com saytında 
məhsulla bağlı məlumat bölməsinə baxın.
* Geniş xalq kütləsi tərəfindən istifadə edilən mobil qurğulara aid XAD limiti  
2.0 W/kg-a bərabərdir (bədən toxumasının 10 qramına düşən həcmin orta  
hesabı. Rəhbər prinsiplərdə  əhaliyə əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin 
hazırlanması və ölçü vahidlərində olan dəyişikliklər haqqında hesabat vermək  
öhdəlikləri nəzərdə tutulmuşdur. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə 
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diapazonundan asılı olaraq XAD dərəcələri fərqlənə bilər. Digər regionlarda  
XAD ilə bağlı məlumat üçün www.nokia.com saytında məhsulla bağlı məlumat 
bölməsinə baxın.
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