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Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-
qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini
oxuyun.

TƏHLÜKƏSİZ İŞƏ SALIN
Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi hallarda və ya bunun
nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR
Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə
üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi
qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ
Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş
keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN
Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Cihazı təyyarədə, tibbi cihazların,
yanacağın və ya partlayıcıların yanında söndürün.

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

AKSESSUARLAR VƏ BATAREYALAR
Yalnız təsdiq edilmiş aksessuar və batareyalardan istifadə edin. Uyğun
olmayan məhsulları qoşmayın.

SUYA DAVAMLILIQ
Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.
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Ümumi məlumat

Sizin cihaz haqqında
Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 və WCDMA 900,
1900 və 2100 Mhz şəbəkələri-da istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında
daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytları üçün əvvəlcədən qurulan əlfəcinlər və
bəndlər ola bilər və sizə üçüncü tərəf saytlara daxil olmağa imkan verə bilər. Bunlar
Nokianın himayəsində deyil və Nokia onlara görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz belə
saytlara daxil olsanız, təhlükəsizlik və ya tərkib üçün ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin.

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

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil
olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət
edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng siqnalları
melodiyalarının və digər məzmunlu funksiyaların surətinin çıxarılmasına,
dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Cihazınızın yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın
və ya yazılı qeyd edin.

Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun
istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

Cihazınız haqqında digər mühüm məlumatları bilmək üçün istifadəçinin təlimatlarına
müraciət edin.

Şəbəkə xidmətləri
Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bəzi
xüsusiyyətlər bütün şəbəkələrdə mövcud deyil; digər xüsusiyyətlər onlardan istifadə
etməyiniz üçün Sizdən xidmət təminatçınızla xüsusi razılıq əldə etməyinizi tələb edə
bilər. Şəbəkə xidmətlərinə məlumatın ötürülməsi daxildir. Ev şəbəkəsi və ya digər
şəbəkələr üzərindən rouminq qiymətləri barədə təfərrüatlar üçün xidmət
provayderinizlə əlaqə saxlayın. Sizin xidmət təminatçınız hansı dəyişliklərin tətbiq
olunacağını izah edə bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən
funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin
menyunuzda görünməyəcək. Sizin cihazda həmçinin menyu adları, menyu sırası və
nişanlar kimi tələbə uyğunlaşdırılmış elementlər də ola bilər.
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Keçid kodları
Telefonunuzu giriş kodları və təhlükəsizlik parametrlərindən necə istifadə etməsini
qurmaq üçün seçin Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik > Giriş kodları.

• Təhlükəsizlik kodu sizin telefonunuzu icazəsiz istifadədən mühafizə etməkdə
kömək edir. Əvvəlcədən qurulmuş kod:12345. Siz kodu dəyişdirə və telefonu kodu
tələbetməsi üçün qura bilərsiniz. Bəzi əməliyyatlar parametrlərdən asılı olmayaraq
təhlükəsizlik kodunu tələb edir, məsələn, əgər siz istehsalçı parametrlərini bərpa
etmək istəyirsinizsə. Kodu gizli və telefonunuzdan ayrı bir təhlükəsiz yerdə
saxlayın. Kodu yadınızdan çıxartsanız və telefonunuz blokirovkaya düşərsə,
telefonunuza xidmət lazım olacaq və əlavə haqq tətbiq oluna bilər. Ətraflı məlumat
üçün Nokia Care nöqtəsinə yaxud telefonunuzun dilerinə müraciət edin.

• SIM (USIM) kartı ilə təchiz edilmiş PIN (UPIN) kodu kartın icazəsiz istifadəsinin
qarşısını almaqda kömək edir.

• Bəzi SIM (USIM) kartlarla təchiz edilən PIN2 (UPIN2) kodu müəyyən xidmətlərə
giriş əldə etmək üçün tələb olunur.

• PUK (UPUK) və PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birgə təchiz oluna bilər.
Əgər siz PIN kodu ardıcıllıqla üç dəfə yanlış daxil etsəniz, sizdən PUK kod tələb
olunacaq. Əgər kodlar təmin olunmayıblarsa, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

• Qadağa parolu gələn və edilən zənglərə qadağa qoymaq üçün (şəbəkə xidməti)
zəngə qadağa qoyulması xidmətindən istifadə edərkən tələb olunur.

• Brauzer üçün təhlükəsizlik modulu parametrlərini nəzərdən keçirmək və ya
dəyişdirmək üçün seçin Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik > Təhl. modulu
prmtr..

Konfiqurasya parametr xidməti
Mobil İnternet xidmətləri, multimedia mesjlaşma xidməti (MMS), Nokia Xpress audio
mesajlaşma və ya uzaq İnternet serveri ilə sinxronlaşdırması kimi bəzi şəbəkə
xidmətlərindən istifadə etmək üçün sizin telefonunuzda düzgün konfiqurasiya
parametrləri quraşdırılmalıdır. Bunun mövcudluğunu öyrənmək üçün xidmət
təminatçınızla əlaqə saxlayın və ya yaxınlıqdakı Nokia-nın rəsmi dilirinə yaxud Nokia-
nin veb-səhifəsindəki dəstək bölməsinə baxın.Bax "Nokia dəstək" s. 8.

Parametrləri konfiqurasiya mesajı şəklində aldığınız və parametrlərin avtomatik
saxlanılmadığı və aktivləşdirilmədiyi təqdirdə Konfiq. parametr. qəbul edildi göstərilir.

Parametrləri saxlamaq üçün Göstər > Saxla seçin. Lazım olduğu halda, xidmət
təminatçınız tərəfindən təqdim olunmuş PIN kodu daxil edin.

My Nokia
Nokia telefonunuz üçün pulsuz məsləhətlər, tövsiyələr, o cümlədən pulsuz sınaq
məzmunu, interaktiv nümayişlər, şəxsiləşdirilmiş veb-səhifə və Nokia məhsulları və
xidmətləri barədə ən son xəbərləri əldə edin.
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Nokia telefonunuzdan kifayət qədər fayda əldə edin və My Nokia üçün bu gün
qeydiyyatdan keçin! Əlavə məlumat və regionunuzda xidmətin mövcud olduğunu
öyrənmək üçün www.nokia.com/mynokia baxın.

Içindəkiləri yüklə
Siz telefonunuza yeni məzmun (nümunə üçün, mövzular) yükləyə bilərsiniz (şəbəkə
xidməti).

Mühüm:  Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən
xidmətləri istifadə edin.

Müxtəlif xidmətlərin və tariflərinin mövcudluquna dair məlumat üçün xidmət
təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Köməkçi məsləhətlər
Əgər telefonunuzla bağlı suallarınız varsa və ya telefonunuzun necə işləyəcəyini
bilmirsinizsə, istifadəçi təlimatına istinad edin. Əgər bu faydalı deyilsə, bunları sınayın:

• Telefonu yenidən qurun: telefonu söndürün və batareyanı çıxardın. Bir neçə
saniyədən sonra batareyanı daxil edin və telefonu yandırın.

• İstehsalçı parametrlərini bərpa edin. Bax "Zavod parametrlərini bərpa et" s. 38.
• Mövcud olduqu halda, telefonunuzu Nokia Software Updater proqramı ilə

yeniləyin. Bax "Proqram yenilənmələri" s. 7.
• Nokia İnternet saytına baxın və ya Nokia Care ilə əlaqə saxlayın. Bax "Nokia

dəstək" s. 8.

Əgər problem həll olunmasa, təmir üçün yerli Nokia Care məntəqəsi ilə əlaqə saxlayın.
Telefonunuzu təmirə göndərməzdən əvvəl həmişə telefonunuzdakı məlumatların
nüsxəsini çıxardın.

Proqram yenilənmələri
Nokia yeni xüsusiyyətləri, təkmilləşmiş funksiyaları yaxud yaxşılaşdırılmış göstəriciləri
təklif edə bilən proqram təminatının yeniləmələrini hazırlaya bilər. Bu yeniləmələri
Nokia Software Updater proqramının vasitəsilə tələb edə bilərsiniz. Cihazın proqram
təminatını yeniləmək üçün sizə Nokia Software Updater proqramı və Microsoft
Windows 2000, XP yaxud Vista əməliyyat sistemi ilə olan uyğun kompyuter, İnternetə
genişzolaqlı giriş və kompyuteri cihazınıza qoşmaq üçün müvafiq məlumat kabeli
lazımdır.

Ətraflı məlumatı əldə etmək və Nokia Software Updater proqramını yükləmək üçün
www.nokia.com/softwareupdate yaxud yerli Nokia veb-saytına baxın.

Əgər proqram təminatının simsiz yeniləməsi şəbəkəniz tərəfindən dəstəklənirsə, siz
yeniləmələri telefonunuzdan istifadə edərək tələb edə bilərsiz. Bax "Açıqda olan
proqram yeniləmələri" s. 36.
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Mühüm:  Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən
xidmətləri istifadə edin.

Nokia dəstək
Bu təlimatın ən son versiyasını və sizin Nokia məhsulunuza aid əlavə məlumatı əldə
etmək, yükləmələr və xidmətlər barədə öyrənmək üçün www.nokia.com/support və ya
öz yerli Nokia veb-səhifəsinə müraciət edin.

Konfiqurasiya parametrləri xidməti
Öz telefonunuzun modeli üçün MMS, GPRS, elektron poçt və digər xidmətlər üzrə
pulsuz konfiqurasiya parametrlərini yükləmək üçün www.nokia.com/support .

Nokia Kompyuter Dəsti
PC Suite-a dair məlumatı və buna aid digər məlumatı Nokia-nın www.nokia.com/
support veb-səhifəsində təqdim edilən PC Suite üçün uyğunluq siyahısına müraciət
edin.

Nokia Care Xidməti

Əgər Nokia Care xidmətləri əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıda göstərilən veb-
səhifələrdə təqdim edilən yerli Nokia Care xidmət mərkəzlərinin sihayısını nəzərdən
keçirin: www.nokia.com/customerservice müraciət edin.

Saxlama
Cari təmir xidmətləri üçün yaxınlıqdakı yerli Nokia Care məntəqəsinə müraciət edin.
Bunun üçün aşağıdakı veb-səhifələrindən əlaqə məlumatlarına baxın:
www.nokia.com/repair.

Rəqəmsal hüquqların idarəedilməsi
Sahiblərin geniş hissəsi müəllif hüquqları da daxil olmaqla, öz intellektual mülkünü
qorumaq məqsədi ilə Rəqəmli hüquqlar idarəsinin (RHİ) müxtəlif texnologiya
növlərindən istifadə edə bilər. Bu cihaz RHİ tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmaq
üçün RHİ proqramlarının müxtəlif növlərindən istifadə edir. Bu cihazla WMDRM 10,
OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ön kilid və OMA DRM 2.0 ilə qorunan məzmuna daxil
ola bilərsiniz. Əgər hansısa RHİ proqramı tərkibi qoruya bilmirsə, onda tərkibin sahibləri
bu kimi RHİ proqramının yeni RHİ tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmasının ləğv
olunmasını tələb edə bilərlər. Bu kimi RHİ proqramının ləğv edilməsi artıq sizin
cihazınızda RHİ tərəfindən qorunan tərkibin yeniləşməsinin qarşısını ala bilər. Belə RHİ
proqramının ləğvi RHİ başqa növləri tərəfindən qorunan digər tərkiblərin istifadəsinə,
və ya RHİ tərəfindən qorunmayan tərkiblərə təsir etməyəcək.

Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHİ) tərəfindən qorunan tərkib birgə fəallaşdırma düyməsi
vasitəsilə görünür ki, bu da tərkibdən istifadə etmək üçün Sizin hüquqlarınızı
müəyyənləşdirir.
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Cihazınız OMA DRM ilə qorunan tərkibə sahibdirsə, aktivləşdirmə kodları və tərkibin
nüsxəsini çıxarmaq üçün Nokia PC Suite proqramının nüsxə çıxarma funksiyasından
istifadə edin.

Əgər sizin cihazda WMDRM qorunan tərkib varsa, cihaz yaddaşının formatlanması
zamanı fəallaşdırma kodları və tərkib itiriləcək. Sizin cihazınızdakı faylların pozulması
zamanı da fəallaşdırma düymələri və tərkibdən məhrum ola bilərsiniz. Fəallaşdırma
düymələri, və ya tərkibin itirilməsi Sizin cihazınızda həmin tərkibdən təkrar istifadə
etmək imkanınızı məhdudlaşdıra bilər. Daha geniş məlumat almaq üçün Sizə xidmət
göstərən müəssisə ilə əlaqə saxlayın.

İşəsalma

SIM kartı və batareyanı quraşdırın
Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerjı
qurğusundan ayırın.

Bu telefon BL-6Q batareya ilə birgə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tututlub. Hər zaman
orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin. Bax "Nokia batareyasının identifikasiyası
qaydaları" s. 53.

SIM kart və onun kontaktları asanlıqla cırmaq və ya əyilmə nəticəsində zədələnə bilər,
bu səbəbdən kartdan istifadə edən zaman, onu daxil edib yaxud çıxaran zaman
ehtiyatlı olun.

1 Arxa qapağı çıxarın.

2 SIM kartı kontakt tərəfinin üzü aşağı baxdığı vəziyyətdə paza daxil edin.

3 Batareyanın kontaktlarına nəzər yetirin və batareyanı daxil edin.
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4 Arxa qapağı yerinə bağlayın.

microSD kartının daxiledilməsi
Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan microSD kartları
istifadə edin. Nokia yaddaş kartları üçün təsdiqlənmiş sənaye standartlarından istifadə
edir, amma bəzi kart modelləri bu cihaza tam uyğun olmaya da bilər. Uyğun olmayan
yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda
saxlanılan məlumat pozula bilər.

Sizin telefonunuz microSD kartları 8 QB qədər yaddaş həcmini dəstəkləyir.

1 Arxa qapağı çıxardın.
2 Kartı kontakt yerləri üzüaşağı olmaq şərtilə microSD kartın yerinə daxil edin.

3 Arxa qapağı bağlayın.

microSD kartının çıxardılması
1 Cihazın arxa qapağını çıxardın.
2 Kartı dartıb çıxardın.

Batareyanın doldurulması
Sizin batareyanız müəyyən dərəcədə istehsalçı tərəfindən doldurulub. Əgər cihaz
batareyanın aşağı səviyyəsini göstərirsə, aşağıdakıları edin:
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1 Adapteri divar elektrik oyuğuna qoşun.

2 Adapteri cihaza qoşun.
3 Cihaz tam dolmuş vəziyyətdə olduğu halda, adapteri əvvəlcə cihazdan sonra isə

divar rozetkasından ayırın.

Siz batareyanı həmçinin kompyuter enerjisilə USB kabel vasitəsilə doldura bilərsiniz.

1 USB kabelini kompyuterin USB portuna və cihazınıza qoşun.
2 Batareya tam dolduqda USB kabelini ayırın.

Batareyanı xüsusi bir müddət ərzində yükləməyə ehtiyacınız yoxdur və siz cihazdan
yükləmə zamanı istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın
doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə
tələb oluna bilər.

Radioya qulaq asılan zaman cihazın doldurulması siqnalın qəbulunu zəiflədə bilər.

Antena

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə
lazım olmazsa antena sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə
keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjidən istifadəsinə
səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.
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Təsvir bozla işarələnmiş antena sahəsini göstərir.

Kəmər
1 Arxa qapağı açın.
2 Qayışı taxıb bərkidin.
3 Arxa qapağı yerinə taxın.

Düymələr və hissələr

1 Qulaqlıq
2 Displey
3 Sol və sağ seçim düymələri
4 Zəng düyməsi
5 Tamamlama/işəsalma düyməsi
6 Navi™ düyməsi; bundan sonra keçid düyməsi adlanacaq
7 Klaviatura
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8 Səs düymələri
9 Kamera işığı
10 Kamera linzaları
11 Çəkiliş düyməsi
12 Səsucaldan
13 Adapter birləşdiricisi
14 Kəmərin gözü
15 Mikrofon
16 USB birləşdiricisi
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Telefonu söndür və yandır

Telefonu yandırmaq yaxud söndürmək üçün işəsalma düyməsini basıb saxlayın.

Əgər telefon PIN kod tələb edirsə, kodu daxil edin (**** kimi göstərilir).

Əgər telefon vaxtın və tarixin qurulmasını tələb edərsə, yerli vaxtı qurun və Qrinviç saatı
(GMT) ilə müqayisədə ölkənizi fərqləndirən saat qurşağını seçin və tarixi daxil edin.
Bax "Tarix və vaxt" s. 33.

Telefonunu ilk dəfə yandırdıqda sizə xidmət provayderinizdən (şəbəkə xidməti)
konfiqurasiya parametrlərini əldə etmək əmri verilə bilər.

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

Displey
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1 Selluar şəbəkənin siqnal gücü
2 batareyanın dolma statusu
3 İndikatorlar
4 Saat
5 Şəbəkənin və ya əməliyyatçı loqosunun adı
6 Tarix
7 Displey
8 Sol seçmə düyməsinin funksiyası
9 Keçid düyməsinin funksiyası
10 Sağ seçmə düyməsinin funksiyası

Siz sol və sağ seçim düyməsinin funksiyasını dəyişə bilərsiniz. Bax " Sol və sağ seçim
düymələri " s. 34.

İş masası
İş masası rejimi birbaşa giriş imkanınız olan seçilmiş telefon xüsusiyyətlərini və
məlumat siyahısını əks edir.

Seçin Menyu > Parametrlər > Displey > Ev ekranı.

İş masası rejimini aktivləşdirmək yaxud söndürmək üçün Ev ekranı rejimi seçin.

İş masası rejimini təşkil etmək yaxud dəyişdirmək üçün Görünt. şəxsiləşdir seçin.

İş masası rejimini aktivləşdirmək üçün istifadə olunan düyməni seçmək üçün Ev ekranı
düyməsi seçin.

Parametrdən asılı olaraq iş masası rejimində siyahıda hərəkət etmək üçün yuxarı
yaxud aşağı diyirləyin və Seç, Göstər yaxud Düzəlt seçin. Oxlar digər məlumatların
olduğunu göstərir. Naviqasiyanı dayandırmaq üçün Çıx seçin.

Qqısa yollar
Cihazınız gözləmə yaxud iş masası rejimində olduğu zaman siz aşağıdakı qısa
yollardan istifadə edə bilərsiniz.

Son buraxılmış, qəbul olunmuş və yığılmış zənglər
Zəng düyməsini basın. Zəng etmək üçün nömrə və ya adın üzərinə gedin və zəng
düyməsini basın.

Veb brauzeri başladın
0 basıb saxlayın.

Səs poçtu qutusuna zəng edin
1 basıb saxlayın.
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Digər düymələrdən qısa yollar kimi istifadə edin
Bax "Nömrə yığımının qısa yolları" s. 18.

İndikatorlar

Oxunulmamış mesajlarınız var.
Göndərilməyən, ləğv olunmuş və ya nəticəsiz mesajlarınız var.
Klaviatura kilidlidir.
Telefon daxil olan zənglər və ya mətn mesajları üçün zəng çalmır.
Siqnal qurulub.

/ Telefon GPRS və ya EGPRS şəbəkəsində qeydiyyatdan keçib.
/ Telefonun açıq GPRS və ya EGPRS bağlantısı var.
/ GPRS və ya EGPRS bağlantısı dayandırılıb.

Bluetooth bağlantısı aktivdir.
Əgər sizin iki telefon xəttiniz varsa, ikinci telefon xətti seçilib.
Bütün daxil olan zənglər başqa nömrəyə yönləndirilib.
Zənglər bağlı istifadəçi qrupları ilə məhduddur.
Hazırda aktiv olan profil sinxronizasiya edilir.

Uçuş profili
Bütün radio tezliyi funksiyalarını söndürmək üçün təyyarə və ya xəstəxana kimi radioya
qarşı həssas mühitlərdə Uçuş profilindən istifadə edin. Lakin siz offlayn oyunlara,
təqvimə və telefon nömrələrinə girişə maliksiniz. Uçuş profili aktiv olduqda, 
göstərilir.

Uçuş profilini aktivləşdirmək
Seçin Menyu > Parametrlər > Rejimlər > Uçuş > Aktivləşdir ya Şəxsiləşdir.

Uçuş profilini deaktiv etmək
Digər bir profili seçin.

Xəbərdarlıq:
Cihaz Uçuş rejimində olduqda siz zəng edə və ya zəngi qəbul edə və ya şəbəkə
əhatəsini tələb edən digər elementləri istifadə edə bilməzsiniz. Zəng etmək üçün siz
həmin profilləri dəyişdirərək əvvəl telefonu işə salmalısınız. Cihaz kilidləndikdə kilid
kodunu daxil edin.

Əgər telefon kilidləndikdə və uçuş rejimində olduqda təcili yardım zəngi vurmaq tələb
olunursa cihazınızın kilid kodu sahəsində proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım
nömrələrini daxil edə və Zəng funksiyasını seçə bilərsiniz. Cihaz təsdiq edəcək ki, təcili
yardım nömrəsinin yığılması üçün siz Uçuş rejimindən çıxmaq üzrəsiniz.
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Tıqqıldatma
Tıqqıldatma funksiyasının köməyi ilə siz tez bir zamanda zənglərdə mikrofonu
söndürmək və zəngləri imtina edə biləcəksiniz və sadəcə telefonun arxa və ya ön
hissəsində iki dəfə tıqqıldayaraq ekranda saat göstərilməsinə nail olacaqsınız.

Menyu > Parametrlər > Telefon > Sensor parametrləri seçərək tıqqıldatma
funksiyasını və vibrasiyanı aktivləşdirin.

Zəng ya zəngli saatın siqnallarını söndürmək
Telefon üzərində iki dəfə tıqqıldadın.

Mikrofonu ya zəngli saatı səssiz edəndən sönra zəngdən imtina edin ya zəngli saatı
mürgüləmə rejiminə keçirdin
Telefon üzərində təkrar iki dəfə tıqqıldadın.

Saatın göstərilməsi
Telefon üzərində iki dəfə tıqqıldadın.

Əgər siz zəngləri buraxmısınız yaxud yeni mesaj almısınız, bu halda siz onları saata
baxmazdan əvvəl görməlisiniz.

Klaviatura kilidi
Klaviaturanın təsadüfi basılmasının qarşısını almaq üçün Menyu seçin və * düyməsini
3.5 saniyə ərzində basıb saxlayın.

Klaviaturanın kilidini açmaq üçün Kilidi aç seçin və * düyməsini 1.5 saniyə ərzində basıb
saxlayın. Əgər tələb olunarsa, blok kodunu daxil edin.

Klaviatura bloklanmış vəziyyətdə olduğu zaman zəngə cavab vermək üçün zəng
düyməsini basın. Zəngi bitirdiyiniz və ya imtina etdiyiniz zaman klaviatura avtomatik
olaraq kilidlənir.

Digər əlavə funksiyalar avtomatik klaviatura qoruyucusundan və klaviatura
təhlükəsizliyindən ibarətdir. Bax "Telefon" s. 35.

Cihaz və ya klaviatura kilidləndikdə siz cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili
yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz.

SIM kartsız funksiyalar 
Telefonunuzun Gündəlik və oyunlar kimi bəzi funksiyaları SIM kart daxil etmədən
istifadə oluna bilər. Bəzi funksiyalar menyuda sönük görünür və onlardan istifadə etmək
mümkün deyil.
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Zənglər

Zəng etmək
Siz bir neçə yolla zəng edə bilərsiz:

• Şəhər kodu daxil olmaqla telefon nömrəsini daxil edin və zəng düyməsini basın.

Beynəlxalq zənglər üçün * düyməsini iki dəfə basaraq beynəlxalq çıxış işarəsini (+
işarəsi beynəlxalq giriş kodunu əvəz edir), ölkə kodunu və, tələb olunarsa, şəhər
kodunu əvvəlində 0 rəqəmi olmadan telefon nömrəsini daxil edin.

• Zəng jurnalına daxil olmaq üçün ev ekranı rejimində zəng düyməsini bir dəfə basın.
Nömrəni və ya adı seçin və zəng düyməsini basın.

• Kontaktlar siyahısında saxladığınız adı və ya telefon nömrəsini axtarın. Bax
"Əlaqələri idarə et" s. 28.

Zəng etdiyiniz zaman səsi tənzimləmək üçün səs düyməsini yuxarı və ya aşağı basın.

Zəngə cavab vermək və bitirmək
Daxil olan zəngi qəbul etmək üçün, zəng düyməsini basın. Zəngi bitirmək üçün bitirmə
düyməsini basın.

Daxil olan zəngi rədd etmək üçün bitirmə düyməsini basın. Zəng melodiyasını səssiz
etmək üçün seçin Səssiz.

Nömrə yığımının qısa yolları
Telefon nömrəsini 2-dən 9-a kimi rəqəm düymələrinə təyin edin. Bax "Nömrə yığımının
qısa yollarını təyin etmək" s. 29.

Aşağıdakı üsullardan biri ilə zəng etmək üçün nömrə yığımının qısa yolundan istifadə
edin:

• Nömrə düyməsini, sonra isə zəng düyməsini sıx.
• Əgər Menyu > Parametrlər > Zəng et > Tez zəng > Aktiv et seçilibsə, nömrə

düyməsini sıx və saxla.

Səs ilə yığım
Kontaktlarda saxlanan adı söyləyərək zəng edin.

Səs əmrləri dildən asılı olduğuna görə səs ilə yığımdan əvvəl Menyu > Parametrlər >
Telefon > Dil parametrləri > Telefonun dili və öz dilinizi seçməlisiniz.

Qeyd:  Səs elementlərinin səs-küylü şəraitdə və təcili yardım tələb edən hadisə zamanı
istifadəsi çətinləşə bilər, bu səbəblə bütün hallarda yalnız səslə nömrənin yığılmasına
etibar etməməlisiniz.

1 İş masası rejimində sağ seçim düyməsini basıb saxlayın.Qısa ton səslənir və
Tondan sonra danışın əks olunur.
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2 Yığmaq istədiyiniz kontaktın adını söyləyin. Səs ilə tanıma uğurlu olsa, bütün
uyğunluqların siyahısı göstərilir. Telefon siyahıdakı ilk uyğunluqun səs əmrini
səsləndirir. Əgər bu düzgün əmr deyilsə, diyirləyərək digər qeydə keçin.

Zəng zamanı seçimlər
Zəng zamanı istifadə edə biləcəyiniz seçimlərin əksəriyyəti şəbəkə xidmətləridir.
Mövcudluq barədə xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Zəng zamanı Seçimlər və müvafiq seçimi seçin.

Mesaj göndərmə

Siz mətn və multimedia mesajlarını, elektron poçt, audio və fleş mesajlarını oxuyub,
yazıb, göndərə və saxlaya bilərsiniz. Mesajlaşma xidmətlərindən yalnız şəbəkəniz və
ya xidmət təminatçınız tərəfindən dəstəkləndiyi halda istifadə etmək olar.

Mətn və multimediya mesajları
Siz mesaj yaradıb seçim üzrə qoşma əlavə edə bilərsiniz, məsələn, şəkil qoşması.
Faylı əlavə etdiyiniz zaman telefonunuz avtomatik olaraq mətn mesajını multimediya
mesajına çevirəcək.

Mətn mesajları
Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki
və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş
tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri
daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını
məhdudlaşdırır.

Qalan simvolların ümumi sayı və göndərmək üçün lazım olan mesaj sayı göstərilir.

Mesajları göndərmək üçün aparatınızda düzgün mesaj mərkəzinizin nömrəsi
saxlanılmalıdır. Adətən bu nömrə avtomatik olaraq SIM kartınız vasitəsilə quraşdırılır.
Nömrəni əl rejimində quraşdırmaq üçün Menyu > Mesajlar > Mesaj prmtrləri > Mətn
mesajları > Mesaj mərkəzləri > Mərkəz əlavə et bölmələrini seçin, və xidmət
təminatçınızdan alınan adı və nömrəni daxil edin.

Mətn yaz
Mətn rejimləri
Mətn daxil etmək üçün (məsələn, mesaj yazarkən) ənənəvi və ya proqnozlaşdırılmış
mətn daxil etmədən istifadə edə bilərsiniz.

Mətn yazarkən Seçimlər basıb saxlayın ki,  ilə göstərilən ənənəvi mətn daxil
etmədən  ilə göstərilən proqnozlaşdırılmış mətn daxil etməyə və əksinə keçəsiniz.
Bütün dillər proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmə ilə dəstəklənmir.

İşarə halları , , və  tərəfindən göstərilibdir.
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Böyük və ya kiçik simvollara keçmək üçün # basın.  ilə göstərilən hərf rejimindən
rəqəmə keçmək üçün # basıb saxlayın və Nömrə rejimi seçin. Rəqəm rejimindən hərfə
keçmək üçün # basıb saxlayın.

Yazı dilini qurmaq üçün Seçimlər > Yazı dili seçin.

Ənənəvi mətn daxiletmə
Arzuolunan simvol görünənə qədər 2-9 rəqəm düyməsini təkrar-təkrar basın. Mövcud
simvollar seçilən yazı dilindən asılıdır.

Daxil etmək istədiyiniz növbəti hərf əvvəlki ilə eyni düymədə yerləşirsə, kursor
görünənə qədər gözləyin və hərfi daxil edin.

Ən sadə durğu işarələri və xüsusi simvollara giriş əldə etmək üçün təkrar olaraq 1
basın. Xüsusi simvollar siyahısına giriş üçün * basın. Boşluqu daxil etmək üçün 0 basın.

Proqnoz mətn daxil etməsi
Sadələşdirilmiş mətn yığımı siz də yeni sözləri daxil edə biləcəyiniz daxili lüğət
əsasinda qurulur.

1 2 -dən 9 kimi düymələri basmaqla sözü yazmaqa başlayın. Bir hərf üçün hər bir
düyməni yalnız bir dəfə basın.

2 Sözü təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin yaxud boşluqu daxil edin.

• Söz düzgün deyilsə, * düyməsini təkrar olaraq basın və sözü siyahıdan seçin.
• Sözdən sonra ? işarəsi göstərilirsə, yazmaq istədiyiniz söz luğətdə yoxdur.

Sözü lüğətə əlavə etmək üçün seçin Hərfbəh.. Ənənəvi mətn yığımından
istifadə etməklə sözü daxil edin və seçin Ya. saxla.

• Mürəkkəb sözləri yazmaq üçün sözün birinci hissəsini daxil edin və onu
təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin. Sözün son hissəsini yazın və sözü
təsdiqləyin.

3 Növbəti sözü yazmağa başlayın.

Multimedia mesajları
Multimedia mesajı mətn, şəkillər, səs və ya video kliplərdən ibarət ola bilər.

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

Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü məhdudlaşdıra bilər. Daxil edilmiş şəkil bu
limiti aşarsa, cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər balacalaşdıra bilər.

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

Multimedia mesaj xidmətinin (MMS) mümkünlüyü və abunəlik üçün xidmət
provayderiniz ilə əlaqə qurun.
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Mətn ya multimedia mesajını yaratmaq
1 Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Mesaj seçin
2 Qəbuledənləri əlavə etmək üçün Kimə: bölməsinə keçin və qəbul edən şəxsin

nömrəsini, elektron poçt ünvanını daxil edin yaxud Əlavə et seçərək qəbuledənləri
mövcud olan seçimlərdən seçin. Seçimlər seçərək qəbuledənləri və mövzuları
əlavə edin və göndərmə seçimlərini qurun.

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

keçin və istənilən məzmun növünü seçin.
5 Mesajı göndərmək üçün Göndər seçin.

Bu mesaj növü displeyin başında göstərilir və mesajın məzmunundan asılı olaraq
avtomatik dəyişir.

Xidmət təminatçıları mesajın növündən asılı olaraq müxtəlif ödəniş tətbiq edə bilərlər.
Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Mesajı oxu və cavab ver
Mühüm:  Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya
kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Mesaj qəbul etdiyiniz zaman telefonunuz bildiriş göndərir. Mesajı göstərmək üçün
Göstər seçin. Birdən artıq mesaj qəbul edilərsə, mesajı göstərmək üçün Gələnlər
qutusundan mesajı və Aç seçin. Mesajın bütün hissələrini nəzərdən keçirmək üçün
seçim düyməsindən istifadə edin.

Cavab mesajını yatarmaq üçün Cabavla seçin.

Mesajları göndər
Mesajı göndərir
Mesajı göndərmək üçün seçin Göndər. Telefon mesajı Gedənlər qovluğunda saxlayır
və göndərmə başladılır.

Qeyd:  Cihazınızın ekranında göstərilən mesajın göndərilməsi nişanı və ya mətni,
mesajın nəzərdə tutulan yerdə qəbul edildiyini bildirmir.

Əgər mesaj göndərmə kəsilibsə, telefon mesajı bir neçə dəfə yenidən göndərməyə
cəhd edəcəkdir. Əgər bu cəhdlər uğursuz olarsa, mesaj Gedənlər qovluqda qalır.
Gedənlər qovluqdakı mesajların göndərilməsini ləğv etmək üçün, seçin Seçimlər >
Göndərməni ləğv et

qovluqdakı mesajları yadda saxlamaq üçün, seçin GöndərilənlərMenyu > Mesajlar >
Mesaj prmtrləri > Ümumi para. > Gönd. msj. saxla.

Mesajlarınızı təşkil edin
Telefon qəbul edilən mesajları Gələnlər qovluğunda saxlayır. Mesajlarınızı saxlanan
elementlər qovluğunda təşkil edin.
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Qovluğa əlavə etmək, adını dəyişmək, və ya silmək üçün, seçin Menyu > Mesajlar >
Saxlananlar > Seçimlər.

Fləş mesajı
Fləş mesajları mətn mesajlarıdır, hansılar ki, alınan kimi ekranda göstərilirlər.

1 Fləş mesaj yazmaq üçün Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Fləş mesajı seçin.
2 Resipientin telefon nömrəsini daxil edin, mesajınızı yazın (maksimum 70 simvol)

və Göndər seçin.

Nokia Xpress audio mesajları
MMS xidmətindən rahat tərzdə istifadə edərək audio mesajı yaradın və göndərin.

1 Seç Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Audio mesaj. Səs yazan açılır.
2 Mesajınızı yazın. Bax "Səs yazan" s. 43.
3 Kimə: sahəsinə bir və ya daha çox telefon nömrəsi daxil edin, və ya nömrəni geri

qaytarmaq üçün Əlavə et seçin.
4 Mesajı göndərmək üçün, seçin Göndər.

Məlumat mesajları, SIM mesajlar və xidmət əmrləri
Məlumat mesajları
Xidmət təminatçınızdan (şəbəkə xidməti) müxtəlif mövzularda mesajlar ala bilərsiniz.
Daha ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

və növbəti seçimlərdən seç. Menyu > Mesajlar > İnfo. mesajları və mövcud olan
seçimlərdən.

Xidmət əmrləri
Xidmət əmrləri sizə imkan verir ki, xidmət təminatçınıza xidmət tələblərini (USSD
əmrləri) yazıb göndərəsiniz, məsələn şəbəkə xidmətləri üçün aktivləşdirmə əmrləri.

Xidmət tələbini yazıb göndərmək üçün Menyu > Mesajlar > Servis əmrləri seçin. Ətraflı
məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

SİM mesajları
SİM mesajları sizin SİM kartda yadda saxlanılan xüsusi mətn mesajlarıdır. Siz həmin
mesajların SİM yaddaşından telefon yaddaşına surətini köçürə və ya özünü öturə
bilərsiniz, yalnız əksini heç zaman.

SIM mesajlarını oxumaq üçün Menyu > Mesajlar > Seçimlər > SIM mesajları seçin.

Səs mesajları
Səs poçt qutusu abunəyə yazıla biləcəyiniz bir şəbəkə xidmətidir. Ətraflı məlumat üçün
xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səs poçt qutunuza zəng etmək üçün 1 basıb saxlayın.
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Səs poçt qutunuzun nömrəsini redaktə etmək üçün seçin Menyu > Mesajlar > Səsli
mesajlar > Səsli zəng mesajları > Səsli poçtun nömrəsi.

Mesaj parametrləri
Menyu > Mesajlar > Mesaj prmtrləri və aşağıdakılardan seçin:

Ümumi para.  — Göndərilən mesajların nüsxələrini saxlayın və yaddaş dolduqda köhnə
mesajların yeniləri ilə əvəz edin və mesajlara aid digər parametrləri quraşdırın.
Mətn mesajları  — Çatdırılma hesabatlarına icazə vermək, SMS və SMS elektron poçt
üçün mesaj mərkəzini quraşdırmaq, işarə dəstəklənməsinin növünü seçin və mətn
mesajlarına aid digər parametrləri quraşdırın.
Multimedia msjlar  — Çatdırılma hesabatlarına icazə vermək, multimedia mesajlarının
görünüşünü quraşdırmaq, multimedia və reklam mesajlarının alınmasına icazə
vermək, multimedia mesajlarına aid digər parametrləri quraşdırmaq.
E-poçt mesajları  — Elektron poçtun qəbuluna icazə vermək, elektron poçt daxilində
şəklin ölçüsünü qurmaq və elektron poçta aid digər parametrləri qurmaq.
Servis mesajları  — Servis mesajlarını aktivləşdirmək və servis mesajlarına aid
parametrləri qurmaq.

Poçt və cəld mesajlaşma
Cihazınızı poçt hesabınızdan məktubları göndərmək və qəbul etmək yaxud cəld
mesajlaşma (IM) sisteminizdə çatda iştirak etmək üçün qurun.

Ölkənizdən asılı olaraq cihazınız Nokia Messaging Service (NMS) xidmətini yaxud
klassik Nokia Mail və Nokia IM dəstəkləyə bilər. Hansı mesajlaşma sisteminin
istifadədə olduğuna baxmaq üçün Menyu > Mesajlar > E-poçt seçin.

Əgər  ekranın yuxarısında göstərilirsə, Nokia
Messaging Service istifadə olunur. "Nokia Messaging IM", s. 25 və "Nokia Messaging
Mail", s. 23 baxın.

Əks halda "Nokia IM", s. 27 və "Nokia Mail", s. 26 baxın.

Nokia Messaging Mail
Məktubları oxumaq, yazmaq və göndərmək üçün müxtəlif təminatçılardan olan poçt
hesablarınıza mobil cihazınızla daxil olun.

Poçtdan istifadə edə bilməzdən əvvəl sizin poçt hesabınız olmalıdır. Əgər sizdə hesab
hələ yoxdursa, onu Ovi-də yaradın. Menyular poçt təminatçısından asılı olaraq fərqlənə
bilər.

Poçtu quraşdırmaq
Siz mövcud olan məktub hesabına daxil olub yaxud yeni Ovi Mail hesabını quraşdıra
bilərsiniz.
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Seçin Menyu > Mesajlar > E-poçt.

Poçt hesabınıza daxil olmaq
1 Poçt xidməti təminatçınızı seçin.
2 Öz hesabınızın ID və parol məlumatını daxil edin.
3 Əgər siz parolunuzu hər dəfə daxil etmək istəmirsinizsə, parolu saxlayın.
4 Seçin Daxil ol.

Əlavə poçt hesabına daxil olmaq üçün Hesab əlavə et seçin.

Ovi Mail poçt xidmətini quraşdırmaq
Əgər sizin hələ poçt hesabınız yoxdursa, siz Ovi Mail xidmətini əhatə edən yeni Nokia
hesabını yarada bilərsiniz.

1 Seçin Mail on Ovi-ni əldə et.
2 Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.

Öz yeni Nokia hesabınızı yaratdığdan sonra, siz Ovi Mail xidmətinə daxil ola və
məktubları göndərib almağa başlaya bilərsiniz. Siz həmçinin hesabdan istifadə edərək
IM kimi Ovi xidmətlərinə daxil ola bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün www.ovi.com veb-
saytına müraciət edin.

Məktubu oxumaq, yaratmaq və göndərmək
Menyu > Mesajlar > E-poçt və poçt hesabınızı seçin.

Məktubu oxumaq və cavab yazmaq
1 Məktubu və Aç seçin.
2 Bütün məktubu görmək üçün seçim düyməsindən istifadə edin.
3 Məktuba cavab yazmaq yaxud ötürmək üçün Seçimlər seçin.

Qoşmalara baxmaq və onları saxlamaq
Qoşmalarla olan məktublar, məsələn, şəkilli məktublar, sancaq işarəsi ilə nişanlanırlar.
Bəzi qoşmalar sizin cihazınıza uyğun gəlməyə bilər və cihazınızda göstərilməyə bilər.

1 Qoşmaların siyahısını genişləndirmək.
2 Qoşmanı və Göstər seçin.
3 Qoşmanı cihazınızda saxlamaq Saxla seçin.

Məktubu yaratmaq və göndərmək
1 Seçin Seçimlər > Yenisini yarat.
2 Göndərdiyiniz şəxsin poçt ünvanını, mövzunu və mesajınızı yazın.
3 Məktuba faylı əlavə etmək üçün Seçimlər > Fayl əlavə et seçin.
4 Şəkil çəkib məktuba qoşmaq üçün Seçimlər > Yeni təsviri əlavə et seçin.
5 Məktubu göndərmək üçün Göndər seçin.
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Poçt proqramını bağlamaq
Seçin Çıx.

Cəld mesajlaşmaya poçt hesabınızdan daxil olmaq
Bəzi poçt xidməti təminatçıları sizin cəld mesajlaşma hesabınıza birbaşa öz poçt
hesabınızdan daxil olmağa imkanını verir.

Məktub yazanda sizin təminatçınızın cəld mesajlaşma xidmətinə daxil olmaq üçün
Seçimlər və sizin IM xidmətinizi seçin.

Nokia Messaging IM
Cəld mesajlaşma ilə (IM) cihazınızdan istifadə edərək digər onlayn istifadəçilər ilə
çatda iştirak edə bilərsiniz.

Siz cihazınızın dəstəklədiyi IM şəbəkəsindəki artıq mövcud hesabdan istifadə edə
bilərsiniz.

Əgər siz IM xidmətində qeydiyyatdan keçməmisinizsə, kompyuterinizdən yaxud
cihazınızdan istifadə edərək siz dəstəklənən IM xidməti ilə IM hesabını yarada
bilərsiniz. Menyular IM xidmətindən asılı olaraq fərqlənə bilər.

IM xidmətləri
Movcud olan IM hesabına daxil olmaq
1 Seçin Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar.
2 IM xidmətini seçin.
3 Öz hesabınızın ID və parol məlumatını daxil edin.
4 Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.

Yeni Nokia hesabını yaratmaq
Kompyuterdən istifadə edərək poçt və IM xidmətlərini əhatə edən Nokia hesabını
yaratmaq üçün www.ovi.com veb-saytına baxın. Cihazınızdan istifadə edərək hesab
yaratmaq üçün aşağıdakılara əməl edin:

1 Seçin Menyu > Mesajlar > E-poçt.
2 Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.

IM xidmətlərini eyni vaxtda istifadə edin
1 IM əsas pəncərəsinə qayıtmaq üçün hər bir IM xidmətindən Evə seçin.
2 IM xidmətini seçin və daxil olun.
3 IM xidmətləri arasında keçid etmək üçün kontaktların siyahı görünüşündə sola

yaxud sağa diyirləyin.

Mübadilə mesajları
Seçin Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar.
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IM göndərmək
1 IM xidmətini seçin.
2 Kontaktlar siyahısından kontakt seçin.

Hər bir danışıq danışıqlar pəncərəsinin bölməsindədir.
3 Öz mesajınızı ekranın aşağıdakı mətn qutusuna daxil edin.
4 Seçin Göndər.

Mesajların qəbulu
Sizin hazırkı danışığınıza yeni mesaj daxil olan zaman həmin mesaj danışıq
tarixçəsinin sonunda göstərilir. Digər danışıq bölməsinə yeni mesaj daxil olduğu
zaman, bu halda müvafiq danışıq tabı yanıb-sönməyə başlayır. Danışıqlar arasında
keçid etmək üçün aşağıdakıları edin:

1 Danışıq tablarının yuxarısına diyirləyin.
2 Danışığı açmaq üçün sola və ya sağa diyirləyin.

Digər qrupdan yeni mesaj gələndə o küncün yuxarı yaxud aşağı hissəsində göstərilir.

Yuxarıya keçin və Dəyiş yaxud Seç seçin.

Xəbərdarlıq parametrləri
Hətta əgər proqramdan istifadə etməyirsinizsə, sizə yeni mesajlar barədə xəbərdarlıq
gəlir. Xəbərdarlıq parametrlərini dəyişmək üçün aşağıdakıları edin:

1 IM əsas görünüşündə Seçimlər > IM parametrləri seçin.
2 Xəbərdarlıq növünü və Saxla seçin.

IM proqramını tərk etmək
Cəld mesajlaşma (IM) proqramından çıxan zaman siz IM xidmətlərində hələ də
qalırsınız. Sizin xidmət abunənizdən asılı olaraq giriş seansınız müəyyən vaxt ərzində
hələ də aktiv qalacaq. IM proqramı arxa planda işləyən zaman siz digər proqramları
aça bilərsiniz və təkrar giriş etmədən yenidən IM xidmtindən istifadə edə bilərsiniz.

IM pəncərəsini bağlamaq
IM əsas görünüşünə keçmək və Çıxış seçin.

IM-dan çıxmaq
Seçin Seçimlər > Çıx.
Bütün danışıqlar bağlıdır.

Nokia Mail
Elektron poçtu yazmaq, oxumaq və göndərmək üçün poçt hesabınıza daxil olun. Bu
poçt proqramı SMS poçt funksiyasından fərqlidir.

Bu funksiya bəzi regionlarda mövcud deyil.
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Elektron poçtu istifadə etməzdən əvvəl, sizin xidmət təminatçınızdan elektron poçt
ünvanınız olmalıdır. Mövcudluq və düzgün parametrlər üçün poçt xidməti
provayderinizlə əlaqə saxlayın. Siz poçtun konfiqurasiya parametrlərini konfiqurasiya
mesajı şəklində qəbul edə bilərsiniz.

Poçt qurulması üzrə köməkçi
Əgər cihazda heç bir poçt parametrləri təyin olunmayıbsa, poçt qurulması üzrə köməkçi
avtomatik açılır. Quraşdırma köməkçisini açmaq, əlavə poçt hesabını əlavə etmək
üçün Menyu > Mesajlar və mövcud poçt hesabını seçin. Seçimlər > Poçt qutu əlavə
et seçin. Siz həmçinin yeni poçt hesabını Ovi-də pulsuz yarada bilərsiniz. Göstərişlərə
əməl edin.

Poçtu yazmaq və göndərmək
Siz poçt xidmətinə qoşulmağdan əvvəl poçtu yaza bilərsiniz.

1 Menyu > Mesajlar və Mesaj yarat > E-poçt mesajı seçin.
2 Qəbuledənin poçt ünvanını, mövzunu və məktubu daxil edin. Faylı qoşmaq üçün

Seçimlər > Daxil et seçin.
3 Əgər birdən artıq poçt hesabı seçilibsə, poçtu göndərmək istədiyiniz hesabı seçin.
4 Göndər seçin.

Poçtu oxumaq və cavablamaq
Mühüm:  Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya
kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Menyu > Mesajlar seçin.

Poçt başlıqlarını yükləmək
Poçt hesabınızı seçin.

Poçtu və onun qoşmalarını yükləmək
Poçtu və sonra Aç yaxud Gətir seçin.

Poçtu cavablamaq yaxud yönəltmək
Seçimlər > Cavab ver və ya Ötür seçin.

Poçt hesabınızdan bağlantını dayandırmaq
Seçimlər > Ayrıl seçin. Əgər heç bir əməliyyat keçirilmirsə, poçt hesabına bağlantı
müəyyən bir vaxtdan sonra sona çatır.

Nokia IM
Cəld mesajlaşma (IM) şəbəkə xidməti ilə siz onlayn istifadəçilərə qısa mətn mesajları
göndərə bilərsiniz. Siz xidmətə abunə yazılmalısınız və istifadə etmək istədiyiniz IM
xidmətində qeydiyyatdan keçməlisiniz. Mövcudluq, qiymətlər və təlimatlar barədə
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xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın. Menyular sizin IM xidmət təminatçınızdan asılı
olaraq fərqlənə bilər.

Xidmətə qoşulmaq üçün Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar seçin və təlimatlara əməl
edin.

Kontaktlar

Siz adları, telefon nömrələrini telefonun yaddaşında və SIM kartın yaddaşında
kontaktlar şəklində saxlaya bilərsiniz və zəng etmək və ya mesaj göndərmək üçün
onların axtarıb tapıb və təkrar zəng edə bilərsiniz.

Əlaqələri idarə et
Kontaktlar üçün yaddaşı seçin
Sizin telefon kontaktları müxtəlif telefon nömrələri və mətn elementləri kimi əlavə
təfsilatlarla birgə saxlaya bilər. Məhdud sayda kontakt üçün siz həmçinin təsvir, ton
yaxud video klip saxlaya bilərsiniz.

SIM kard yaddaşı adları onlara birləşmiş bir telefon nömrəsi ilə saxlaya bilər. SIM kard
yaddaşında saxlanılmış kontaktlar  işarəsilə göstərilir.

Menyu > Kontaktlar > Parametrlər > İstif. olan yaddaş seçin. Telefon və SIM
seçdiyiniz zaman kontaktlar telefonun yaddaşında saxlanılır.

Adları və nömrələri yadda saxlayın
Adı və telefon nömrəsini yaddaşda saxlamaq üçün seçin Menyu > Kontaktlar >
Yenisini əlavə et.
Saxladığınız ilk nömrə avtomatik olaraq standart nömrə kimi qurulur və nömrə növü
indikatorunun ətrafında çərçivə ilə göstərilir (məsələn, ). Kontaktlardan ad seçdikdə
(məsələn, zəng etmək üçün), başqa nömrə seçmədiyiniz təqdirdə standart nömrə
istifadə edilir.

Əlaqəni axtar
Menyu > Kontaktlar > Adlar seçin və kontaktlar siyahısını nəzərdən keçirin yaxud
kontakt adının ilk simvollarını daxil edin.

Ətraflı məlumatları əlavə və redaktə et
Kontakta təfsilatı əlavə etmək yaxud onu dəyişmək üçün kontaktı və Detallar >
Seçimlər > Detal əlavə et seçin.

Kontaktların nüsxələrini çıxartmaq yaxud onları köçürmək
1 Nüsxəsini çıxartmaqa yaxud köçürməyə birinci kontaktı və Seçimlər > İşarələ

seçin.
2 Digər kontaktları işarələyin və Seçimlər > Kopyalanacaqlar yaxud İşarəliləri

köçür seçin.
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Bütün kontaktların nüsxələrini çıxartmaq yaxud onları köçürmək
Seçin Menyu > Kontaktlar > Kontakt. kopyala yaxud Kontaktlar köçür..

Əlaqələri sil
Kontaktı və Seçimlər > Kontaktı sil seçin.

Bütün kontaktları silmək üçün Menyu > Kontaktlar > Bütün əlaqəni sil > Tel.
yaddaşından yaxud SIM kartdan seçin.

Kontaktın nömrəsini, mətn məlumatını və ya kontakta əlavə olunan şəkli silmək üçün
kontaktı axtarıb tapın və Detallar seçin. İstədiyiniz təfsilat üzərinə keçin və
Seçimlər > Sil seçərək istənilən seçimi edin.

Əlaqə qrupu yarat
Kontaktları fərqli zəng tonları və qrup təsvirləri ilə zəngedənlər qrupları üzrə nizamlayın.

1 Menyu > Kontaktlar > Qruplar seçin.
2 Yeni qrupu yaratmaq üçün Əlavə et yaxud Seçimlər > Yeni qrup əlavə et seçin.
3 Qrupa əlavə etmək istəyirsinizsə qrupun adını daxil edin və şəkil və zəng

melodiyası və Saxla seçin.
4 Kontaktları qrupa əlavə etmək üçün qrupu və Göstər > Əlavə et seçin.

Biznes kartları
vCard standartını dəstəkləyən müvafiq cihazdan istifadə edərək siz şəxsin əlaqə
məlumatlarını göndərə və qəbul edə bilərsiniz.

Vizit kartını göndərmək üçün kontaktı axtarın və Detallar > Seçimlər > Vizit kart
göndər seçin.

Siz biznes kartını aldıqda, biznes kartını telefonun yaddaşında saxlamaq üçün
Göstər > Saxla seçin.

Nömrə yığımının qısa yollarını təyin etmək
Telefon nömrələrini 2-9 rəqəm düymələrinə təyin edərək qısa yolları yaradın.

1 Menyu > Kontaktlar > Tez zənglər seçin və rəqəm düyməsinin üzərinə diyirləyərək
keçin.

2 Təyin et seçin və ya nömrə artıq düyməyə təyin edilibsə, Seçimlər > Dəyişdir seçin.
3 Nömrəni daxil et və ya əlaqəni axtar.

Zəng jurnalı 

Zəngləriniz, mesajlarınız, məlumatlarınız və sinxronlaşdırma barədə məlumata
baxmaq üçün Menyu > Qeydiyyat seçin və istədiyiniz bölməyə keçin.
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Qeyd:  Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin
xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı
olaraq fərqlənə bilər.

Yer tarixçəsi

Şəbəkə sizə mövqe sorğusunu göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Mövqe məlumatının
çatdırılmasına abunə olmaq və razılaşmaq üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Mövqe sorğusunu qəbul yaxud imtina etmək üçün Qəbul et və ya Rədd et seçin. Əgər
sorğunu buraxmısınızsa, telefon avtomatik olaraq xidmət təminatçınızla əldə etdiyiniz
razılığa uyğun olaraq onu qəbul yaxud rədd edir.

Ən son 10 məxfilik xəbərdarlıqları və sorğuları barədə məlumatlara baxmaq üçün
Menyu > Qeydiyyat > Mövge tutma > Mövqe qeydi seçin.

Əlaqə

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

Bluetooth simsiz texnologiyası
Bluetooth texnologiyası sizə cihazınızı radiodalğalardan istifadə edərək uyğun olan
Bluetooth cihazına 10 metrə daxilində (32 fut) qoşmaq imkanı verir.

Bu cihaz aşağıdakı profilləri dəstəkləyən Bluetooth texnologiyasına 2.1 + EDR
uyğundur: təkmilləşdirimiş audio paylaşdırma, uzaqdan audio video idarəetmə, dial-up
şəbəkə, fayl ötürülməsi, ümumi giriş, ümumi audio/video paylaşdırma, ümumi obyekt
mübadiləsi, şəbəkəyə giriş, səsucaldan, qulaqlıq, object push, telefon kitabçasına giriş,
SIM girişi, xidmət aşkarlanması proqramı və seriya portu . Bluetooth texnologiyasını
dəstəkləyən digər cihazlarla qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün Nokia tərəfindən bu
cihaz üçün təsdiq edilmiş aksessuarlardan istifadə edin. Digər qurğuların bu qurğuya
uyğun olması və ya olmamasını müəyyən etmək üçün həmin qurğuların istehsalçıları
ilə əlaqə saxlayın.

Bluetooth texnologiyasından istifadə edən funksiyalar batareyadan istifadəni artırır və
batareyanın ömrünü azaldır.

Sizin simsiz cihazınız uzaqdan idarə olunan SİM rejimində olduğu zaman, Siz zəng
etmək, və ya zəngləri qəbul etmək üçün ancaq maşın üçün dəst kimi qoşulu uyğun
aksessuardan istifadə edə bilərsiniz.

Simsiz cihazınız bu rejimdə olarkən onda proqramlaşdırılmış təcili yardım xidməti
nömrələrindən başqa heç bir nömrəyə zəng etməyəcək.

Zəng etmək üçün Siz əvvəlcə kənardan idarə olunan SİM rejimindən çıxmalısınız. Əgər
cihaz kilidlənmişsə, onu açmaq üçün öncə kilid kodunu daxil edin.
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Bluetooth bağlantısının açılması
1 Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth seçin.
2 Seçin Telefonumun adı və cihazınız üçün adı daxil edin.
3 Bluetooth əlaqəsini aktivləşdirmək üçün seçin Bluetooth > Yansın.  göstərir ki,

Bluetooth əlaqəsi aktivdir.
4 Cihazınızı audio aksessuara qoşmaq üçün Audio aksessuara qoş və aksessuarı

seçin.
5 Cihazınızı məsafədə olan istənilən Bluetooth cihazı ilə cütləşdirmək üçün seçin

Cütlənmiş qurğular > Yeni qurğu əlav.et.
6 Tapılmış cihaz üzərinə keçin və Əlavə et seçin.
7 Cihazınıza parolu daxil edin (16 işarəyə qədər) və digər Bluetooth cihazında

əlaqəyə icazə verin.

Gizli rejimdə telefonun istifadəsi zərərli proqramlardan mühafizə olunmaq üçün ən
etibarlı üsuldur. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin.
Digər alternativ – Bluetooth funksiyasını söndürün. Bu, telefonun digər funksiyalarına
təsir etməyəcək.

Kompyuterinizi İnternetə qoşun
Siz uyğun olan kompyuterinizi İnternetə qoşmaq üçün Bluetooth texnologiyasından
istifadə edə bilərsiniz. Cihazınız İnternetə qoşula bilməlidir (şəbəkə xidməti) və
kompyuteriniz Bluetooth texnologiyasını dəstəkləməlidir. Cihazda şəbəkə giriş nöqtəsi
(NAP) xidmətinə qoşulduqda və kompyuteriniz ilə cütləşdikdə cihazınız avtomatik
olaraq İnternet ilə paket məlumatının bağlantısını açır.

Paket məlumat
Ümumi paket radio xidməti (GPRS) elə şəbəkə xidmətidir ki, mobil telefonlara imkan
verir ki, onlar məlumatları internet şəbəkəsi protokolu ilə (İP) göndərsinlər və ya qəbul
etsinlər.

Xidmətin necə istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üçün, Menyu > Parametrlər >
Bağlantı > Paket məlumat > Pak. məlm. bağl. və növbəti seçimlərdən seç:
Ehtiyac olduqda  — proqram tərəfindən tələb edilən zaman paket məlumatının
bağlantısını qurmaq. Proqram bağlandıqda əlaqə kəsiləcək.
Həmişə onlayn  —  telefonu yandırdıqda avtomatik olaraq paket məlumat şəbəkəsinə
qoşulmaq

Bluetooth texnologiyası və ya USB məlumat kabeli vasitəsilə uyğun olan kompyuterə
qoşularaq telefonunuzdan modem kimi istifadə edə bilərsiz. Ətraflı məlumat üçün
Nokia PC Suite sənədləşməsinə baxın. Bax "Nokia dəstək" s. 8.

USB məlumat kabeli
Telefon və uyğun kompyuter və ya PictBridge-i dəstəkləyən printer arasında məlumatı
ötürmək üçün USB məlumat kabelindən istifadə edə bilərsiniz.
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Məlumatı ötürülməsi və ya şəkili çapı üçün telefonu aktivləşdirmək üçün məlumat
kabelini qoşun və rejimi seçin:
Qoşularkan sor.  — bağlantının yaradılıb-yaradılmamalı olduğunu soruşmaq üçün
telefonun qurulması
PC Suite  — Kompyuter Dəsti üçün kabeli istifadə edin
Çap və media  — telefonu PictBridge-ə uyğun printer və ya kompyuter ilə istifadə
edilməsi
Məlumat saxlama  — Nokia proqram təminatı olmayan kompyuterə qoşulma və
telefondan məlumat yaddaşı kimi istifadə edilməsi

USB rejimini dəyişdirmək üçün Menyu > Parametrlər > Bağlantı > USB məlm. kabeli
və arzuolunan USB rejimini seçin.

Sinxronlaşdırma və surət çıxarma
Menyu > Parametrlər > Snx və rezrv kop. və aşağıdakılardan birini seçin:
Telefon dəyişdir.  — Bluetooth texnologiyasından istifadə edərək telefonunuz və digər
telefon arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın yaxud onun nüsxəsini çıxarın.
Rezr. kop. yarat  — Seçilmiş məlumatın rezerv nüsxəsini yaradın.
Rezr. bərpa et  — Saxlanılan rezerv faylı seçin və onu telefonda bərpa edin. Seçilmiş
rezerv fayl barədə məlumat üçün Seçimlər > Detallar seçin.
Məlumat köçür  — Telefonunuz və digər cihaz, kompyuter yaxud şəbəkə serveri
arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın yaxud onun nüsxəsini çıxarın (şəbəkə
xidməti).

Nokia PC Suite
Nokia PC Suite ilə musiqinizi idarə edə, kontaktları, təqvimi, qeydləri və görüləcək
işlərin qeydlərini telefonunuz və uyğun kompyuter və ya uzaq İnternet serveri ilə
sinxronizasiya edə bilərsiniz (şəbəkə xidməti). Ətraflı məlumatı və PC Suite proqramını
Nokia İnternet saytında tapa bilərsiniz. Bax "Nokia dəstək" s. 8.

Parametrlər

Rejimlər
Sizin telefonunuzun fərqli hadisələr və şəraitlər üçün zəng tonları ilə şəxsiləşdirə
biləcəyiniz profil adlanan müxtəlif parametrlər qrupları var.

Arzuolunan profayl, və növbəti seçimlərdən seç: Menyu > Parametrlər > Rejimlər,
arzuolunan profil və aşağıdakı seçimlərdən seçin:
Aktivləşdir  — Seçilmiş profaylı aktiv et
Şəxsiləşdir  — Profayl parametrlərini aktiv et
Müddətli  — müəyyən vaxt ərzində aktiv olması üçün profili quraşdırmaq. Profil üçün
təyin olunmuş vaxt bitdikdə, vaxtı təyin olunmamış əvvəlki profil aktivləşdirilir.
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Mövzular
Mövzunun tərkibində telefonunuzu şəxsiləşdirmək üçün elementlər mövcuddur.

Və növbəti seçimlərdən seç:Menyu > Parametrlər > Mövzular və aşağıdakı
seçimlərdən:
Mövzu seç  —  qovluğunu aç və mövzunu seç. Mövzular qovluğunu açın və mövzunu
seçin.
Mövzu yükləmələri  — Daha çox mövzuları yükləmək üçün internet səhifələri siyahısını
aç.

Melodiyalar
Siz seçilmiş aktiv rejimin melodiya parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

Seç Menyu > Parametrlər > Melodiyalar. Siz eyni parametrləri Rejimlər menyusunda
da tapa bilərsiniz.

İşıqlar
Müxtəlif telefon funksiyaları ilə bağlı işıq effektlərini aktivləşdirmək və ya söndürmək
üçün Menyu > Parametrlər > İşıq parametrləri seçin.

Displey
Menyu > Parametrlər > Displey və aşağıdakılardan birini seçin:
Divar kağızı  — iş masası rejimi üçün fon şəklinin əlavəedilməsi
Ev ekranı  — iş masası rejiminin aktivləşdirilməsi, təşkiledilməsi və şəxsiləşdirilməsi
Ev ekran. şrift rəngi  — İş masası rejimi üçün şrift rənginin seçilməsi
Naviq. düymə işarə.  — keçid düyməsinin işarələrini iş masası rejimində göstərmək
Bildiriş detalları  — buraxılan zəng və mesaj bildirişlərindəki təfsilatların göstərilməsi
Ekran qoruyucu  — ekran qoruyucunun yaradılması və qurasdırılması
Şrift ölçüsü  — şrift ölçüsünün mesajlaşma, kontaktlar və İnternet səhifələri üçün
qurulması
Operator loqotipi  — operator logotipinin göstərilməsi
Hücrə məlm. göst.  — şəbəkədən əldəedilməsi mümkündürsə, hücrə eyniliyinin
göstərilməsi

Tarix və vaxt
Saat tipini, vaxtını, saat qurşağını və ya tarixi dəyişmək üçün Menyu > Parametrlər >
Vaxt və tarix seçin.

Digər saat qurşağına səfər etdyiniz zaman Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix >
Vaxt və tarix prmtr. > Vaxt zonası: seçin və sola və sağa keçərək çatdığınız yerin saat
qurşağını seçin. Vaxt və tarix saat qurşağına uyğun quraşdırılır və sizin telefonunuza
qəbul olunan mətn və ya multimedia mesajlarının düzgün göndərilmə vaxtını
göstərməyə imkan verir.
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Məsələn, GMT -5 Nyu-York (ABŞ) üçün vaxt zonasını göstərir, Qrinviçdən, London
(BK) 5 saat qərbə.

Mənim qısa yollarım
Siz şəxsi qısa yollar ilə telefonun tez tez istifadə edilən funksiyalarına tez keçid əldə
edirsiniz.

Sol və sağ seçim düymələri 
Sol yaxud sağ seçim düyməsinə təyin olunmuş funksiyanı dəyişmək üçün Menyu >
Parametrlər > Qısa yollarım > Sol seçim düyməsi yaxud Sağ seçim düyməsi və
istədiyiniz funksiyanı seçin.

İş masası rejimində olduqda sol seçim düyməsi Get kimi təyin olunubsa, funksiyanı
aktivləşdirmək üçün Get > Seçimlər və aşağıdakılardan seçin:
Seçmə seçimləri  — funksiyanı əlavə və ya kənar etmək üçün
Təşkil et  — funksiyaları yenidən düzəltmək üçün

ODigər qısa yollar
Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım və aşağıdakılardan birini seçin:

Naviqasiya düyməsi  — əvvəlcədən təyin edilmiş siyahıdan digər funksiyaları
naviqasiya düyməsinə (keçid düyməsi) təyin etmək üçün
Ev ekranı düyməsi  — iş masasının aktivləşdirilməsi üçün naviqasiya düyməsinin
hərəkətini seçmək

Zəng
Menyu > Parametrlər > Zəng et və aşağıdakılardan birini seçin:
Zəng yönləndirməsi  — daxil olan zəngləri yönləndirmək üçün (şəbəkə xidməti). Zəngə
qadağanetmə funksiyalarından bəziləri aktiv olarsa, zəngləriniz yönləndirilməyə bilər.
Bax "Təhlükəsizlik" s. 37.
Hər düymə ilə cavab  — daxil olan zəngə qısa olaraq işəsalma, sol və sağ seçim
düymələri yaxud tamamlama düyməsi istisna olaraq istənilən düyməni basmaq üçün
Avto. təkrar zəng  — zəng uğursuz nəticələnsə nömrəni avtomatik yenidən yığmaq
üçün. Telefon nömrəyə 10 dəfə zəng etməyə çalışır.
Səs təmizliyi  — danışıqın aydınlıqını gücləndirmək üçün, xüsusən də səsli mühitlərdə
Tez zəng  — müvafiq rəqəm düyməsini basıb saxlayaraq rəqəm düymələrinə (2-9)
təyin edilən ad və telefon nömrələrini yığmaq üçün
Gözləmə xidm çağır  — şəbəkənin sizi cari danışıqınız anda daxil olan zəng barədə
məlumatlandırılması üçün (şəbəkə xidməti) 
Zəng müddəti displ.  —  davam edən zəngin müddətini göstərmək üçün
Zəngdən sonra məlm  — hər zəngdən sonra təxmini müddətini qısaca əks etdirmək
üçün
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Nömrəmi göndər  — zəng etdiyiniz şəxsə telefon nömrənizi göstərmək üçün (şəbəkə
xidməti). Xidmət təminatçınızla razılaşdırılmış parametrindən istifadə etmək üçün seçin
Şəbəkə ilə qoş.
Çıx. zəng. üç. xətt  — SIM kartınız çoxsaylı telefon xəttlərini dəstəkləyirsə, zəng üçün
telefon xəttini seçmək üçün (şəbəkə xidməti)

Telefon
Menyu > Parametrlər > Telefon və aşağıdakılardan birini seçin:
Dil parametrləri  — telefonunuzun dilini seçmək üçün Telefonun dili və dili seçin.  SIM
kartda mövcud olan məlumata əsasən telefonun dilini təyin etmək üçün seçin
Telefonun dili > Avtomatik.
Yaddaşın statusu  — yaddaş istehlakını yoxlamaq
Avtomatik klav. kilidi  — telefon ev ekranı rejimində və heç bir funksiya istifadə
olunmadığı təqdirdə əvvəlcədən quraşdırılmış vaxt müddətindən sonra klaviaturanın
avtomatik blokirovkası
Təhlük. klav. kilidi  — klaviatura kilidini açdığınız zaman mühafizə kodunu tələb etmək
üçün
Sensor parametrləri  — tıqqıldatma funksiyasını aktivləşdirmək və tənzimləmək
Səsin tanınması  —  Bax "Səs əmrləri" s. 35.
Uçuş sorğusu  — telefonu yandırdığınızda uçuş rejimindən istifadə edilib-edilməyəcəyi
barədə soruşmaq üçün. Uçuş rejimində bütün radio bağlantılar söndürülür.
Telefon yenilikləri  — xidmət təminatçınızdan proqram yeniləmələrinin qəbuledilməsi
(şəbəkə xidməti). Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur. Bax "Açıqda olan
proqram yeniləmələri" s. 36.
Şəbəkə rejimi  — hər iki UMTS və GSM şəbəkəsindən istifadə etmək. Aktiv zəng
zamanı siz bu seçimə daxil ola bilməzsiniz.
Operator seçimi  — ərazinizdə mövcud olan mobil şəbəkənin quraşdırılması
Yardım mətn. aktiv-si  — telefonun yardım mətnlərini göstərib-göstərməməsini seçmək
üçün
Başlanğıc melodiyası  — telefonu yandırdığınız zaman melodiyanı səsləndirmək üçün

Səs əmrləri
Səs əmrini söyləyərək kontaktlara zəng edin və telefondan istifadə edin.

Səs əmrləri dildən asılıdır. Dili təyin etmək üçün Menyu > Parametrlər > Telefon > Dil
parametrləri > Telefonun dili və dili seçin.

Telefonunuzun səs tanınmasını öz səsinizə təlimatlandırmaq üçün seçin Menyu >
Parametrlər > Telefon > Səsin tanınması > Səs tanınması təlimi.

Funksiya üçün səs əmrini aktivləşdirmək üçün Menyu > Parametrlər > Telefon >
Səsin tanınması > Səs əmrləri, element və funksiya seçin.  göstərir ki, səs
komandası aktivləşdirilib.
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Səs əmrini aktivləşdirmək üçün Əlavə et seçin. Aktivləşdirilən səs əmrini səsləndirmək
üçün Çal seçin.

Səs komandalarından istifadə etmək üçün bax "Səs ilə yığım", s. 18.

Səs komandalarını idarələmək üçün funksiyaya diyirləyin və Seçimlər və aşağılardan
seçin:
Redaktə et yaxud Sil — səs komandasının adını dəyişmək yaxud onu qeyri-aktiv etmək
Hamısını əlavə et yaxud Hamısın sill. — səs komandaları siyahısında bütün funksiyalar
üçün səs komandalarını aktiv yaxud qeyri-aktiv etmək üçün

Aksessuarlar
Bu menyu və müxtəlif seçimlər telefon yalnız uyğun olan mobil aksessuara qoşulduqu
yaxud qoşulu olduqu halda göstərilir.

Menyu > Parametrlər > Aksessuarlar seçin. Aksessuarı və aksessuardan asılı olaraq
seçimi seçin.

Konfiqurasiya
Siz telefonunuzu müəyyən xidmətlər üçün tələb olunan parametrlərə konfiqurasiya edə
bilərsiniz. Xidmət təminatçınız da həmçinin bu parametrləri sizə göndərə bilər.Bax
"Konfiqurasya parametr xidməti" s. 6.

Menyu > Parametrlər > Konfiqurasiya və növbəti seçimlərdən seç:
Defolt konfiq. prmt.  — telefonda saxlanılan xidmət təminatçılarını və standart xidmət
təminatçını təyin etmək
Büt. proqr. def. aktiv  — dəstəklənən proqramlar üçün standart konfiqurasiya
parametrlərini aktivləşdirmək
Üst. tutul. giriş nöqt.  — yadda saxlanılan keçid nöqtələrinə baxmaq
Qurğu menecer prm.  — telefona proqram yeniləmələrini qəbul etməyə icazə vermək
yaxud qadağa etmək. Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur. Bax "Açıqda
olan proqram yeniləmələri" s. 36.
Şəxsi konfiq. prmet.  — müxtəlif xidmətlər üçün yeni şəxsi hesabları əl rejimində daxil
etmək və onları aktivləşdirmək yaxud silmək. Yeni şəxsi hesabı əlavə etmək üçün Y.
əlavə yaxud Seçimlər > Yenisini əlavə et seçin. Xidmət növünün seçin və tələb olunan
parametrləri daxil edin. Şəxsi hesabı aktivləşdirmək üçün onun üzərinə diyirləyin və
Seçimlər > Aktivləşdir seçin.

Açıqda olan proqram yeniləmələri
Xidmət təminatçınız telefon proqramı yeniləmələrini hava ilə birbaşa telefonunuza
göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur.

Proqram yeniliklərinin yüklənməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola
bilər (şəbəkə xidməti).
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Batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun və ya yeniləməyə başlamazdan
əvvəl adapteri qoşun.

Xəbərdarlıq:
Əgər siz yeniləşdirmə proqramını yükləsəniz, yükləmə prosesi bitənə qədər və cihaz
yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və hətta təcili yardım
zənglərini də etmək mümkün olmayacaq. Yeniləşdirmə proqramının yüklənməsini
qəbul etməzdən qabaq məlumatın yükləndiyindən əmin olun.

Proqram yeniləmə parametrləri
Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur.

Proqram və konfiqurasiya yeniləmələrinə icazə vermək və ya verməmək üçün
Menyu > Parametrlər > Konfiqurasiya > Qurğu menecer prm. > Ser. təm. rədd
edilib seçin.

Proqram yeniləmə müraciəti et
1 Xidmət təminatçınızdan mövcud proqram yeniləmələrini tələb etmək üçün

Menyu > Parametrlər > Telefon > Telefon yenilikləri seçin.
2 Hazırkı proqram versiyasını göstərmək və yeniləmənin lazım olub-olmadığını

yoxlamaq üçün Cari proqr. detal. seçin.
3 Proqram yeniləməsini yükləmək və qurmaq üçün Tel. proqram yüklə seçin.

Ekrandakı təlimatlara əməl edin.
4 Yükləmədən sonra quraşdırma ləğv edilsə, quraşdırmanı başlamaq üçün Proq.

yeniləmə. qur seçin.

Proqram yeniləməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Quraşdırma ilə bağlı problemlər varsa,
xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik
Zəngləri məhdudlaşdıran təhlükəsizlik funksiyaları (zənglərin qadağan edilməsi, bağlı
istifadəçi qrupu, müəyyən nömrələrin yığılması) istifadə edildikdə siz cihazınızda
proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. Zənglərin
qadağan edilməsi və zənglərin başqa nömrəyə keçirilməsi funksiyaları eyni zamanda
istifadə edilə bilməz.

Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik və aşağıdakılardan birini seçin:
PIN kodun sorğulan. yaxud UPIN kod. sorğul. — telefon hər dəfə yandıldıqda PIN
yaxud UPIN kodunu tələb edilməsi üçün. Müəyyən SIM kartlar kod sorğusunu
söndürməyə icazə vermir.
Zəng. qadağ. xidməti  — telefonunuza daxil olan və telefonunuzdan gedən zənglərə
məhdudiyyət qoymaq üçün (şəbəkə xidməti). Qadağa parolu tələb olunur.
Müəyyən zənglər  — SIM kartınız dəstəkləyirsə, seçilən telefon nömrələrinə gedən
zənglərə məhdudiyyət qoymaq üçün. Sabit yığım yandırılıbsa, GPRS bağlantısı ilə
mətn mesajlarının göndərilməsi zamanı istisna olmaqla, GPRS bağlantıları mümkün
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deyil. Belə halda qəbuledənin telefon nömrəsi və mesaj mərkəzi nömrəsi sabit yığım
siyahısına daxil edilməlidir.
Qapalı istif-çi qrupu  — siz zəng edə və sizə zəng edə biləcək şəxslərin qrupunu
müəyyən etmək üçün (şəbəkə xidməti)
Təhlük. səviyyəsi  — telefona hər dəfə yeni SIM kart daxil edildikdə təhlükəsizlik
kodunu soruşmaq üçün seçin Telefon.
Giriş kodları  — mühafizə kodu, PIN kod, UPIN kodu, PIN2 kodu və ya qadağa parolunu
dəyişdirmək üçün
PIN2 kodu sorğul.  — PIN2 kod ilə qorunan müəyyən telefon funksiyasından istifadə
edərkən PIN2 kodun tələb edilib edilməməsini seçmək. Bəzi SIM kartlar kod tələbinin
söndürülməsinə icazə vermir. Bu seçim SIM kartınızdan asılı olaraq mövcud ola bilər.
Ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.
Kod istifadədədir  — PIN kod növünü seçmək üçün
İcazə sertifikatları yaxud İstif. sertifikatları — telefonunuza yüklənilmiş vəkalət yaxud
istifadəçi sertifikatlarının siyahısını nəzərdən keçirmək üçün. Bax "Brauzer
təhlükəsizliyi" s. 46.
Təhl. modulu prmtr.  — modul PIN və giriş PIN kodlarını nəzərdən keçirmək Təhlük.
modul. detal., activləşdirmək Modul PIN sorğusu yaxud dəyişmək üçün. Bax "Keçid
kodları" s. 6.

Zavod parametrlərini bərpa et
Telefonu zavod parametrlərinə yenidən qurmaq üçün Menyu > Parametrlər > Zvod
prm. bər. et və aşağıdakılardan birini seçin:
Yal. prm. bərpa et  — Heç bir şəxsi məlumatı silmədən bütün mövcudluq parametrlərini
yenidən qurun.
Hamsını bərpa et  — Kontaktlar, mesajlar, mediya faylları və aktivləşdirmə kodları kimi
bütün üstünlük parametrlərini yenidən qurun və bütün şəxsi məlumatları silin.

Operator menyusu

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

Qalereya

Şəkilləri, videoklipləri, musiqi fayllarını, mövzuları, təsvirləri, melodiyaları, yazmaları və
qəbul edilən faylları idarə edin. Bu fayllar telefon yaddaşında və ya yaddaş kartında
saxlanır və qovluqlar şəklində təşkil edilə bilər.

Qovluqlar və fayllar
1 Qovluqların siyahısını nəzərdən keçirmək üçün Menyu > Qalereya seçin.
2 Qovluqdakı faylların siyahısını nəzərdən keçirmək üçün qovluq və Aç seçin.

38 Operator menyusu



3 Faylı köçürərkən yaddaş kartındakı qovluqları nəzərdən keçirmək üçün yaddaş
kartının üzərinə diyirləyərək keçin və seçim düyməsini sağa basın.

Çap şəkilləri
Telefonunuz jpeg formatında olan şəkilləri çap etmək üçün Nokia XpressPrint-i
dəstəkləyir.

1 Telefonunuzu uyğun printerə qoşmaq üçün, məlumat kabelindən istifadə edin və
ya şəkili Bluetooth vasitəsilə Bluetooth texnologiyasını dəstəkləyən printerə
göndərin. Bax "Bluetooth simsiz texnologiyası" s. 30.

2 Çap etmək istədiyiniz şəkili seçin və Seçimlər > Çap et.

Şəkil və videoları onlayn bölüşmək
Şəkil və video kliplərlə İnternetdəki uyğun onlayn paylaşma xidmətlərində bölüşün.

Onlayn paylaşmadan istifadə etmək üçün siz onlayn paylaşma xidmətinə abunə
olmalısınız (şəbəkə xidməti).

Şəkili yaxud videoklipi onlayn paylaşma xidmətinə yükləmək üçün Qalereyadan faylı,
Seçimlər > Göndər > Vebə yüklə və onlayn paylaşma xidmətini seçin.

Onlayn paylaşma və uyğun xidmət təminatçıları barədə ətraflı məlumat üçün Nokia
məhsulları üzrə dəstək səhifələri yaxud sizin yerli Nokia veb-saytına baxın.

Siz onlayn paylaşma xidmətinin İnternet səhifələrinə yükləmələri cihazınızda baxa
bilərsiniz. Bax "Veb yükləmələri" s. 45.

Yaddaş kartı
Video kliplər, mahnılar, audio faylları, şəkillər və mesajlaşma məlumatı kimi multimedia
fayllarını saxlamaq üçün yaddaş kartından istifadə edin.

Telefon tərəfindən istifadə olunan Qalereya daxilində yerləşən bəzi qovluqlar
(məsələn, Mövzular) yaddaş kartında saxlanıla bilər.

Yaddaş kartını formatla
Bir sıra təmin olunan yaddaş kartları əvvəlcədən formatlaşdırılmış olur, digərləri isə
formatlaşdırılmalıdır. Yaddaş kartını formatlaşdırılması zamanı kartdakı bütün
məlumat həmişəlik silinir.

1 Yaddaş kartını formatlaşdırmaq üçün Menyu > Qalereya yaxud Proqramlar,
yaddaş kartının qovluğunu və Seçimlər > Yad. krt. seçimləri > Yad. kart
formatla > Bəli seçin.

2 Formatlaşdırma tamamlandıqda yaddaş kartı üçün adı daxil edin.
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Yaddaş kartını kilidlə
Yaddaş kartınızı icazəsiz istifadəyə qarşı bağlamaq üçün parol təyin edərək
(maksimum 8 simvol) yaddaş kartının qovluğunu və Seçimlər > Yad. krt. seçimləri >
Parolu qur seçin.

Parol telefonunuzda saxlanılır və yaddaş kartından həmin telefonda istifadə etdiyiniz
müddət ərzində onu yenidən daxil etməyə ehtiyacınız yoxdur. Yaddaş kartını digər
cihazda istifadə etmək istəyirsinizsə, sizdən parol tələb olunacaq.

Parolu götürmək üçün, seçin Seçimlər > Yad. krt. seçimləri > Parolu sil.

Yaddaş istehlakını yoxla
Müxtəlif məlumat qruplarının yaddaş istifadəsini və yaddaş kartınızda yeni proqram
təminatının quraşdırılması üçün mövcud yaddaşı yoxlamaq üçün yaddaş kartını və
Seçimlər > Detallar seçin.

Mediya

Kamera və video
Quraşdırılmış kamera ilə şəkil və ya video klipləri çəkin.

Şəkil çəkmək
Şəkil çəkmək üçün çəkiliş düyməsini basıb saxlayın; yaxud video rejimində sola ya
sağa diyirləyin.

Şəkil rejimində təsviri böyütmək və kiçiltmək üçün sola və sağa diyirləyin yaxud səs
düymələrindən istifadə edin.

Şəkil çəkmək üçün çəkiliş düyməsini basın. Şəkillər telefon yaddaşında yaxud, mövcud
olduğu halda, yaddaş kartında saxlayır.

Avtofokusdan istifadə etmək üçün çəkiliş düyməsinə yarısına qədər basın. Ağ çərçivə
göstərilir. Mənzərə fokusda olduğu zaman çərçivənin rəngi yaşıla keçir. Şəkil çəkmək
üçün çəkiliş düyməsini tamamilə basın. Qırmızı çərçivə kameranın fokusdan kənar
olduğunu göstərir. Bu vəziyyətdə çəkiliş düyməsini buraxın və təkrar fokus yaradın.

Fotokameranın işığını təhlükəsiz məsafədə istifadə edin. İşığı insanların və ya
heyvanların üzərində yaxın məsafədə istifadə etməyin. Şəkil çəkərkən flaşın üstünü
örtməyin.

Kamera işığından istifadə etmək üçün Seçimlər > Fleş > Fleş yanır seçin; və ya işıq
zəif olduqda işıqın avtomatik istifadəsi üçün Avtomatik seçin.

Şəkli çəkdikdən onu dərhal sonra göstərmək üçün Seçimlər > Parametrlər > Şəkilə
baxma vaxtı və ilkin baxış vaxtını seçin. ilkin baxış zamanı digər şəkli çəkmək üçün
Geri seçin. Şəkli digər cihaza yaxud mövcud olana göndərmək üçün Seçimlər >
Göndər seçin.
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Sizin cihaz 2592x1944 piksel təsvirin fiksajlanmasına icazə verir.

Video klipi yazmaq
Video rejimini aktivləşdirmək üçün çəkiliş düyməsini basıb saxlayın; yaxud şəkil
rejimində olduğu halda sola ya sağa diyirləyin.

Video klipinin yazılışına başlamaq üçün Yaz seçin yaxud çəkiliş düyməsini basın;
yazıda pauza etmək üçün Dayandir seçin yaxud çəkiliş düyməsini basın; yazını davam
etmək üçün Davam seçin yaxud çəkiliş düyməsini basın; yazını dayandırmaq üçün
Dayan seçin.

Sizin cihazınızın dəstəklədiyi maksimal video rezolyusiya 640x480 piksel və cihaz
video klipləri telefon yaddaşında yaxud, mövcud olduğu halda, yaddaş kartında
saxlayır.

Kamera və video seçimləri
Filtrdən istifadə etmək üçün Seçimlər > Effektlər seçin.

Kameranı işıq şəraitinə uyğunlaşdırmaq üçün, seçin Seçimlər > Ağ balansı.

Digər kamera və video parametrlərini dəyişmək və şəkil və video saxlama bölməsini
seçmək üçün Seçimlər > Parametrlər seçin.

Media pleyer
Telefonunuza mahnılara qulaq asmaq və videokliplərə baxmaq üçün media pleyer
daxildir. Telefon yaddaşı və ya yaddaş kartında musiqi qovluğunda saxlanan musiqi
və video fayllar avtomatik aşkar edilir və musiqi arxivinə əlavə edilir.

Media pleyerini açmaq üçün Menyu > Medya > Media pleyer seçin.

Musiqi menyusu
Cihaz yaddaşı və ya yaddaş kartında saxlanmış musiqi və video fayllarına daxil olun,
vebdən musiqi və ya video kliplərini yükləyin və ya şəbəkə serverindən (şəbəkə
xidməti) müvafiq video axımına baxın.

Musiqiyə qulaq asın və ya video klipi canlandırın
Faylı mövcud qovluqlardan və Çal seçin.

Faylları vebdən yükləyin
Seçimlər > Yükləmələr və yükləmə saytını seçin.

Faylları əlavə etdikdən sonra musiqi siyahısını yeniləyin
Seçimlər > Kitabx. yenilə seçin.

Göstərənlərin siyahısını yarat
1 Seçin Çalınan siyahılar > Çalınan syh. yarat və oxunuş siyahısının adını daxil edin.
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2 Göstərilən siyahılardan musiqi və video klipləri əlavə edin.
3 Oxunuş siyahısını saxlamaq üçün Bitti seçin.

Axın xidmətini (şəbəkə xidməti) qurun
Axın parametrlərini siz xidmət təminatçısından konfiqurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz.

1 Seçimlər > Yükləmələr > Axın parametrləri > Konfiqurasiya seçin.
2 Xidmət təminatçısını Defolt yaxud axın üçün Şəxsi konfiq. seçin.
3 Aktiv konfiqurasiya parametrlərindən Hesab və axın xidməti hesabını seçin.

Mahnıların səsləndirilməsi
Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün səs düymələrinə basın.

Pleyeri ekrandakı virtual düymələrlə idarə edin.

Oxutmanı işə salmaq üçün, seçin .

Oxutmanı saxlamaq üçün, seçin .

Növbəti mahnıya keçmək üçün  seçin. Əvvəlki mahnının əvvəlinə keçmək üçün iki
dəfə  seçin.

Hazırkı mahnı daxilində irəliləmək üçün  seçib saxlayın. Hazırkı mahnını geri
fırlatmaq üçün  seçib saxlayın. Musiqinin səsləndirilməsini davam etmək üçün
istədiyiniz yerdə düyməni buraxın.

Musiqi menyusuna keçmək üçün,  seçin.

Cari müsiqi siyahısına keçmək üçün,  seçin.

Media pleyer menyusunu bağlamaq və musiqi səsləndirilməsini arxa planda davam
etdirmək üçün tamamlama düyməsini basın.

Media pleyerini dayandırmaq üçün tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Media pleyerin görünüşünü dəyişdirmək
Telefonunuz media pleyerin görünüşünü dəyişdirmək üçün bir neçə mövzunu təqdim
edir.

Menyu > Medya > Media pleyer > Media pleyerə get > Seçimlər > Parametrlər >
Media pleyer mövz. və sadalanan mövzulardan birini seçin. Virtual düymələr
mövzudan asılı olaraq dəyişə bilər.

Radio

Menyu > Medya > Radio seçin.

Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün telefonun səs düymələrini basın.
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Ekrandakı qrafik düymələrdən istifadə etmək üçün yuxarı, aşağı, sola və ya sağa
diyirləyin.

Radio menyusunu bağlamaq və radionu arxa planda səsləndirmək üçün tamamlama
düyməsini basın.

Radionu söndürmək üçün tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Radio stansiyalara qur
Stansiyaları axtar və yadda saxla
1 Axtarışı başlamaq üçün  və ya  seçib saxlayın. Radio tezliyini 0,05 MHz

addım üzrə dəyişdirmək üçün  və ya  qısaca basın.
2 Stansiyanı yaddaşda saxlamaq üçün Seçimlər > Stansiyanı saxla seçin.
3 Radio stansiyanın adını daxil etmək üçün Seçimlər > Stansiyalar > Seçimlər >

Adını dəyişdir seçin.

Seçimlər və aşağıdakılardan seçin:
Büt. stans. axtar  — mövcud stansiyaları yaddaşda avtomatik axtarmaq üçün
Tezliyi qoş  — arzuolunan radio stansiyanın tezliyini daxil etmək üçün
Stansiyalar  — saxlanılmış stansiyaları siyahı üzrə düzmək, təşkil etmək, adlarını
dəyişmək yaxud silmək üçün

Stansiyaları dəyiş
 yaxud  seçin və ya stansiya siyahısında stansiya nömrəsinə müvafiq nömrə

düyməsini basın.

Radio parametrləri
Seçimlər > Parametrlərvə aşağıdakılardan seçin:

RDS  — Radio məlumat sistemindən məlumatın göstərilib-göstərilməməsini seçmək
Avto-tezlik  — Ən yaxşı qəbul siqnalına malik qurulmuş radio stansiya tezliyinə
avtomatik keçidi aktivləşdirmək (RDS sistemi aktiv olduqda mümkündür).
Çıxış  — Stereo və mono arasında seçim etmək.
Radio mövzu  — Radio mövzusunu seçmək.

Səs yazan
Danışığı, səsi yaxud aktiv zəngi yazın və yazdıqlarınızı Qalereyada saxlayın.

Menyu > Medya > Səs yazan seçin.

Məlumat zəngi və ya GPRS bağlantısı aktiv olduqda səsyazandan istifadə edilə bilməz.

Qrafik düymələrdən istifadə etmək üçün , , yaxud , sola ya sağa diyirləyin.
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Yazılışa başlamaq
Seçin , zəng zamanı isə Seçimlər > Səs yaz seçin. Zəng yazılan zaman bütün
tərəflər zəif səs siqnalı eşidəcək.

Yazılışda pauza etmək
Seçin .

Yazılışı dayandırmaq
Seçin . Yazılış Qalereyadakı Recordings (Yazılışlar) qovluğunda saxlanılır.

Ən son yazılışı səsləndirmək ya göndərmək, yazılışlar siyahısına daxil olmaq yaxud
yazılışların saxlanılması üçün yaddaşı və qovluğu seçmək üçün Seçimlər seçin və
müvafiq seçimi edin.

Ekvalayzer
Musiqi oxudanı işlədəndə səsi tənzimləyin.

Seçin Menyu > Medya > Ekvalayzer.

Əvvəlcədən təyin olunmuş ekvalayzer dəstinin aktivləşdirmək üçün dəstlərdən birinə
tərəf diyirləyin və Aktivləşdir seçin.

Yeni ekvalayzer dəsti yaradın
1 Siyahıda olan axırıncı iki dəstdən birini və Seçimlər > Redaktə et seç.
2 Virtual slayderə giriş əldə etmək üçün sola və ya sağa, slayderi tənzimləmək üçün

isə yuxarı və ya aşağı diyirləyin.
3 Parametrləri saxlamaq və dəst üçün adı yaratmaq üçün Saxla və Seçimlər > Adını

dəyiş seçin.

Web 

Cihazınızın brauzeri ilə siz müxtəlif mobil internet xidmətlərindən yararlana bilərsiniz
(şəbəkə xidməti). Görünüş ekranın ölçüsündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Siz, ola bilər,
İnternet səhifələrin bütün təfsilatlarını nəzərdən keçirə bilməyəcəksiniz.

Mühüm:  Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən
xidmətləri istifadə edin.

Bu xidmətlərin, tariflərinin və təlimatların mövcudluquna dair məlumat üçün xidmət
təminatçınızla əlaqə saxlayın.

İnternet səhifələrinin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb olunan konfiqurasiya
parametrlərini siz xidmət təminatçınızdan konfiqurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz.

Xidməti quraşdırmaq üçün Menyu > İnternet > Veb parametrləri > Konfiq. parametr.,
konfiqurasiyanı və hesabı seçin.
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Xidmətə qoşul
Xidmətə qoşulmaq üçün Menyu > İnternet > Ev seçin; və ya gözləmə rejimində 0 basıb
saxlayın.

Nişan seçmək üçün Menyu > İnternet > Əlfəcinlər seçin.

Son dəfə daxil olduğunuz veb-ünvanını seçmək üçün Menyu > İnternet > Son veb
ünvanı seçin.

Xidmətin ünvanını daxil etmək üçün Menyu > İnternet > Ünvana get seçin. Ünvanı
daxil edin və OK seçin.

Xidmətə qoşulandan sonra siz səhifələri nəzərdən keçirməyə başlaya bilərsiniz.
Müxtəlif xidmətlərdə telefon düymələrinin funksiyaları fərqlənə bilər. Telefonun
displeyində göstərilən mətn təlimatlarına əməl edin. Əlavə məlumat üçün xidmət
təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Veb yükləmələri
Yüklənilmiş şəkilləri və videoları nəzərdən keçirmək və parametrləri dəyişdirmək üçün
onlayn paylaşma xidmətinin İnternet səhifəsini açın (şəbəkə xidməti).

Onlayn paylaşma xidmətini açmaq
1 Menyu > Veb > Vebə yükləmələr və onlayn paylaşma xidmətini seçin.
2 Xidmət tərəfindən təklif edilnən linkləri seçin.

Onlayn paylaşma xidmətinin parametrlərini dəyişmək
1 Menyu > Veb > Vebə yükləmələr və onlayn paylaşma xidmətini seçin.
2 Xidmətin parametrlər səhifəsini açmaq üçün Seçimlər > Parametrlər seçin.

Görünüş parametrləri
Wİnternet səhifələrinə baxdığınız zaman Seçimlər > Parametrlər və aşağıdakılardan
seçin:
Displey  — Şəkillərin göstərilib-göstərilmədiyi halda şrift ölçüsünü və mətnin necə əks
olunduğunu seçin.
Ümumi  — Veb ünvanlarının Yunikod (UTF-8) şəklində göndərilib-göndərilməməsini,
məzmunun şifrələmə növünü və JavaScript™ aktiv olub-olmamadığını seçin.

Mövcud seçimlər fərqlənə bilər.

Keş yaddaş
Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilmiş yaddaş yeridir. Əgər
siz parol tələb edən məxfi məlumata çıxmağa cəhd göstərmişsinizsə və ya
çıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı təmizləyin. Sizin çıxdığınız məlumat
və ya xidmət keş yaddaşında mühafizə edilir.
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Kuki saytın telefonunuzun keş yaddaşında saxladığı məlumatdır. Keş yaddaşını silənə
qədər kukilər saxlanır.

Brauzinq zamanı keşi təmizləmək üçün Seçimlər > Alətlər > Keşi sil.

Telefonun kukilərin qəbuluna icazə vermək yaxud qarşısını almaq üçün Menyu >
İnternet > Veb parametrləri > Təhlükəsizlik > Kukilər seçin; yaxud İnternet səhifələrinə
baxdığınız zaman Seçimlər > Parametrlər > Təhlükəsizlik > Kukilər seçin.

Brauzer təhlükəsizliyi
Bank xidmətləri və ya onlayn alış-veriş kimi xidmətlər üçün təhlükəsizlik funksiyaları
tələb oluna bilər. Bu cür bağlantılar üçün sizə SIM kartınızda mövcud ola bilən
təhlükəsizlik sertifikatları və mümkün olaraq təhlükəsizlik modulu tələb oluna bilər.
Əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik modulu parametrlərini dəyişmək və ya cihazınıza yüklənilmiş səlahiyyət
yaxud istifadəçi sertifikatlarının siyahısına baxmaq üçün Menyu > Parametrlər >
Təhlükə/-sizlik > Təhl. modulu prmtr., İcazə sertifikatları yaxud İstif. sertifikatları seçin.

Mühüm:  Sertifikatların istifadəsi uzaq məsafəli birləşmələrdə və proqramların
yüklənməsində yaranan riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmasına baxmayaraq, bu
sertifikatlar təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlikdən daha çox faydalanmaq üçün düzgün
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. Əgər sertifikatınız qüvvədə olduğu zaman "Sertifikatın vaxtı keçib və ya
Sertifikat qüvvədə deyil" ifadələri göstərilirsə, cihazınızda qurulmuş tarixin və 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.

Maps

Siz xəritələrə müxtəlif şəhər və ölkələr üçün baxa, ünvanlar və maraqlı yerləri axtara,
bir nöqtədən digərinə marşrutları planlaşdıra, yerləri orientir kimi saxlaya və onları
uyğun olan cihazlara göndərə bilərsiniz.

Demək olar ki bütün rəqəmli kartoqrafiya müəyyən dərəcədə qeyri-dəqiqdir və tam
deyil. Yalnız bu cihazda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş kartoqrafiyaya etibar etməyin.

Qeyd:  Xəritələr, peyk şəkilləri, səs faylları, təlimatlar və ya nəqliyyat məlumatları kimi
tərkibin yüklənməsi böyük həcmdə məlumatın ötürülməsinə səbəb ola bilər (şəbəkə
xidməti).

Peyk şəkilləri, təlimatlar, hava və nəqliyyat məlumatları kimi tərkiblərin yüklənməsi və
bu kimi xidmətləri Nokiadan asılı olmayan üçüncü tərəf həyata keçirir. Tərkib müəyyən

46 Maps



dərəcədə səhv və natamam ola bilər və mövcudluqdan asılı ola bilər. Heç vaxt yalnızca
yuxarıda qeyd edilən tərkibə və əlaqədar xidmətlərə əsaslanmayın.

Xəritələr haqda ətraflı məlumatı burada tapa bilərsiz www.nokia.com/maps.

Maps proqramından istifadə etmək üçün Menyu > Xəritələr və mövcud seçimlərdən
birini seçin.

Xəritələri yeniləyin və yükləyin
Mobil məlumat ötürülməsi tariflərinin olmaması üçün ən son xəritələri və səs
idarəetməsi fayllarını Nokia Ovi Suite proqramından istifadə edərək kompüterinizə
yükləyin və ardından cihazınıza köçürüb saxlayın.

Nokia Ovi Suite proqramını yükləmək və kompüterinizdə quraşdırmaq üçün
www.ovi.com ünvanına daxil olun.

İşarə:Xaricə səyahət edərkən xəritələrə İnternet bağlantısı olmadan baxa bilmək üçün
səyahətdən əvvəl yeni xəritələri cihazınızda saxlayın.

Xəritələr və GPS
Cihazınızdakı daxili GPS qəbuledicisi peyk siqnalının yerini müəyyən edən kimi cari
yeri göstərmək üçün cihaza bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

GPS sistemi (Naviqasiya və yerin müəyyən edilməsi üzrə Qlobal Sistem) - bu sistemin
dəqiqliyi və saxlanılması üzrə yeganə məsul olan Birləşmiş Ştatlar Höküməti tərəfindən
idarə edilir. Yerləşdirmə ilə bağlı məlumatın dəqiqliyi ABŞ höküməti tərəfindən GPS-ə
quraşdırılan peyklərdən asılıdır və ABŞ Müdafiə Departamentinin mülki GPS
strategiyasına və Federal Radionaviqasiya Planına uyğun olaraq dəyişdirilə bilər.
Dəqiqliyə həmçinin zəif peyk həndəsəsi də təsir edə bilər. GPS siqnallarının
mövcudluğu və keyfiyyəti binalardan və təbii müdaxilələrdən, həmçinin hava
şəraitindən asılı ola bilər. GPS siqnalları binaların daxilində və ya metroda mövcud
olmaya bilər və beton və metal kimi materiallara görə zəifləyə bilər.

GPS yerin dəqiq ölçülməsi üçün istifadə edilməməlidir və siz yalnızca yerləşdirmə
məlumatı və naviqasiya ilə bağlı GPS qəbuledicisi və mobil radio şəbəkəsindən alınan
məlumata etibar etməməlisiniz.

Naviqasiya
Cihazınızdakı pulsuz, səs idarəetməsi olan Maps proqramından istifadə edərək
getdiyiniz yerə sürətlə naviqasiya edin.

Səs idarəetməsi ilə naviqasiyadan istifadə etmək üçün Maps proqramı şəbəkə
bağlantısı tələb edir.

Təyinata naviqasiya
1 Menyu > Xəritələr > Marşrutu planlaş. seçin və marşrut yaradın.
2 Seçin Seçimlər > Marşrutu göstər > Seçimlər > Naviqasiyaya başla.
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3 Göstərilən imtinanı qəbul edin.
4 Dəvət olunarsa, səs idarəetməsi üçün dil seçin.

Təyin edilmiş marşrutdan yayınsanız, cihaz avtomatik olaraq yeni marşrut planlaşdırır.

Səs idarəetməsini təkrarlayın.
Seçin Təkrar et.

Səs idarəetməsini səssiz edin.
Seçin Seçimlər > Səssiz rejimə keç.

Naviqasiyanın dayandırılması
Seçin Dayan.

Pulsuz naviqasiyanın mövcudluğu dəyişə bilər. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün
şəbəkə xidməti provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Sizin ərazinizdə pulsuz naviqasiya mümkün deyilsə, Maps proqramını tam səs
naviqasiyası ilə təkmilləşdirə bilərsiniz.

Naviqasiya xidməti satın alınması
Menyu > Xəritələr > Əlavə xidmətlər > Naviqasiya satın al seçin və təlimatlara əməl
edin.

Naviqasiya lisenziyası sizin SIM kartınıza bağlıdır. Əgər telefonunuza digər SIM kartı
daxil etsəniz, naviqasiyaya başladıqda sizdən lisenziyanı əldə etmək xahiş olunur. Alış
zamanı sizə mövcud naviqasiya lisenziyasını əlavə pul xərcləmədən yeni SIM karta
köçürmək təklif olunur.

Gündəlik

Zəngli saat
Zəngi arzu edilən vaxtda səsləndirmək

Zəngli saat qur
1 Seç Menyu > Gündəlik > Zəngli saat.
2 Zəngli saatı aktivləşdirmək və vaxtı daxil etmək.
3 Zəngli saatın həftənin seçilmiş günləri təkrarlanması üçün Təkrarlanma: > Aktiv və

günləri seçin.
4 Zəngli saatın tonunu seçin.
5 Mürgüləmə vaxtını təyin edin və Saxla seçin.

Zəngli saatı saxlayın
Səslənən zəngli saatı dayandırmaq üçün Dayan seçin.
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Əgər zəngli saat bir dəqiqə ərzində səslənərsə və ya Mürgülə seçilərsə, bu halda zəngli
saat müvəqqəti dayanaraq mürgüləmə rejiminə keçir və sonra yenidən işə düşür.

Təqvim
Menyu > Gündəlik > Təqvim seçin.

Cari tarix çərçivədədir. Əgər gün üzrə hər hansı qeydlər varsa, gün aydın şriftlə
göstərilir. Gün üzrə qeydlərə baxmaq üçün seçin Göstər . Həftəyə baxmaq üçün
Seçimlər > Həftəlik görünüş seçin. Təqvimdə bütün qeydləri silmək üçün Seçimlər >
Qeydləri sil > Bütün qeydləri sil seçin.

Tarix və vaxt parametrlərini dəyişmək üçün Seçimlər > Parametrlər seçin. Müəyyən
müddətdən sonra köhnə qeydləri avtomatik silmək üçün Seçimlər > Parametrlər >
Qeydləri avt. sil seçin.

Təqvim qeydini əlavə etmək
Tarixə tərəf diyirləyin və Seçimlər > Qeyd yarat seçin. Qeyd növünü seçin və təfsilatları
sahələrə daxil edin.

Ediləcəklər siyahısı
Görəcəyiniz işə dair qeydi saxlamaq üçün Menyu > Gündəlik > Ediləcəklər siyah.
seçin.

Əgər heç bir qeyd əlavə olunmayıbsa, qeyd etmək üçün Əlavə et seçin; əks halda
Seçimlər > Əlavə et seçin. Sahələri doldurun və Saxla seçin.

Qeydi nəzərdən keçirmək üçün onun üzərinə diyirləyərək keçin və Göstər seçin.

Qeydlər
Qeydləri yazmaq və göndərmək üçün, Menyu > Gündəlik > Qeydlər seçin.

Əgər heç bir qeyd əlavə edilməyibsə qeyd etmək üçün, Qeyd əla. seçin; əks halda,
Seçimlər > Qeyd yarat seçin. Qeydi yazın və Saxla seçin.

Kalkulyator
Telefonunuz standart, elmi və kredit kalkulyatorunu təmin edir.

Menyu > Gündəlik > Kalkulyator, kalkulyator növünü və istifadə təlimatlarını seçin.

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

Gerisayım taymeri
Normal taymer
1 Taymeri aktivləşdirmək üçün Menyu > Gündəlik > Taymer > Normal vaxtölçən

seçin, vaxtı daxil edin və vaxt bitdikdə göstərilən qeydi yazın. Vaxtı dəyişdirmək
üçün Vaxtı dəyiş seçin.
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2 Taymeri işə salmaq üçün, seçin Başla.
3 Taymeri saxlamaq üçün, seçin Taymer dayansın.

İnterval taymeri
1 10-a qədər intervalı olan interval taymerini başlatmaq üçün əvvəlcə intervalları

daxil edin.
2 Menyu > Gündəlik > Taymer > İnterval taymeri seçin.
3 Taymeri başlatmaq üçün Taymeri başlat > Başla seçin.

İnterval taymerinin növbəti müddəti necə başlatdığını seçmək üçün Menyu >
Gündəlik > Taymer > Parametrlər > Növb. müd. davam seçin.

Saniyəölçən
Saniyəölçəndən istifadə edərək siz vaxtı, müddəti və ya bitmiş vaxt həddini ölçə
bilərsiniz.

Menyu > Gündəlik > Saniyəölçən və aşağıdakılardan seçin:
Vaxtı ayır  — aralıq müddətlərini ölçmək üçün. Saxlamamaq şərtilə vaxtı yenidən
qurmaq üçün Seçimlər > Yenidən qur seçin.
Dövrə vaxtı  — dövr vaxtların qeyd etmək üçün.
Davam et  — arxa planda quraşdırılmış vaxt müddətinə baxmaq üçün. Saniyəölçmə
müddətini arxa planda quraşdırmaq üçün zəngi bitir düyməsini basın.
Sonuncunu göstər  — əgər saniyəölçən yenidən qurulmayıbsa, ən son ölçülmüş vaxt
müddətinə baxmaq üçün
Vaxtları göstər yaxud Vaxtları sil — saxlanılmış vaxt müddətlərinə baxmaq və ya
pozmaq üçün

Saniyəölçən vaxtını arxa fonda qurmaq üçün, son düyməsini sıxın.

Proqramlar 

Sizin telefonunuzda artıq bir neçə quraşdırılmış oyun ya proqramlar ola bilər. Bu fayllar
telefonun yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılır və onları qovluqlara
yerləşdirmək olar. Bax "Yaddaş kartı" s. 39.

Proqramı açmaq
Menyu > Proqramlar > Oyunlar, Kolleksiya və ya Yaddaş kartı seçin. Oyun yaxud
proqram bölməsinə keçin və Aç seçin.

Oyun üçün səsləri, işıqları və silkələnmələri qurmaq üçün bunu seçin Menyu >
Proqramlar > Seçimlər > Proqr. parametrləri.

Proqramın seçimlərinə baxmaq üçün Menyu > Proqramlar > Kolleksiya > Seçimlər
seçin.
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Aşağıdakılardan seçərək:

Versiyanı yenilə  — Proqramın yeni versiyasını veb-səhifədən yükləmək üçün
mövcudluğunu yoxlayın (şəbəkə xidməti).
Veb səhifəsi  — Mövcud olduğu halda, proqram üçün İnternet səhifəsindən digər
informasiya yaxud əlavə məlumatı əldə etmək (şəbəkə xidməti).
Proqram girişi  — Proqramın şəbəkəyə girişini məhdudlaşdırmaq.

Mövcud olan seçimlər fərqlənə bilər.

Proqramı yüklə
Telefonunuz J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir. Yükləməkdən əvvəl proqramın
telefonunuza uyğun olub-olmamadığını yoxlayın.

Mühüm:  Yalnız Symbian Signed imzalı və ya Java Verified™ yoxlamasından keçən
proqramlar kimi etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən
qoşma proqramları yükləyin və istifadə edin.

Yeni proqramları və oyunları siz müxtəlif yollarla yükləyə bilərsiniz.

• Seçin Menyu > Proqramlar > Yükləmələr > Proq. yükləmələri yaxud Oyun
yükləmələri; mövcud əlfəcinlərin siyahısı göstərilir.

• Proqramları telefonunuza yükləmək üçün PC Suite-da Nokia Application Installer-
dan istifadə edin.

Müxtəlif xidmətlərin mövcudluğu və qiymətləri üçün xidmət təminatçınızla əlaqə
saxlayın.

SİM xidmətləri

Sizin SIM kart istifadə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri təmin edə bilər. Bu menyuya
yalnız sizin SIM kart tərəfindən dəstəkləndikdə daxil ola bilərsiniz. Menyunun adı və
məzmunu mövcud olan xidmətlərdən asılıdır.

SIM xidmətlərindən istifadə etdiyiniz zaman sizin telefonunuz və şəbəkə arasında
təsdiq mesajlarının göstərilməsi üçün Menyu > Parametrlər > Telefon > SIM xidməti
təsdiq et seçin. Sizin SIM kartınızdan asılı olaraq bu seçim mövcud olmaya bilər. Ətraflı
məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Bu xidmətlərə giriş mesaj göndərilməsi və ya zəngetməni əhatə edə bilər, hansılar üçün
ki, tarif tətbiq edilə bilər.
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Aksessuarlar

Xəbərdarlıq:
Bu xüsusi model üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və aksessuarlardan istifadə edin. Digər
növün istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər.
Əsasən, təsdiq edilməyən batareya və ya adapterin istifadəsi yanğın, partlayış, sızma və ya digər təhlükələr yarada bilər.

Təsdiq edilmiş aksessuarların mövcudluğu haqqında məlumat almaq üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksessuarın
güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştepseldən tutub çəkin.

Batareya
Batareya və adapter barədə məlumat
Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Bu cihazda istifadə olunması nəzərdə tutulan batareya BL-6Q.
Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur:
AC-8, AC-15 . Adapter modelinin dəqiq nömrəsi ştepselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Ştepselin variantı
aşağıdakılardan birinə görə təyin edilir: E, EB, X, AR, U, A, C, K və ya UB.

Batareya yüzlərlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin
vaxtı normal vaxtdan qısadırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan istifadə edin və
batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran
qurğuları istifadə edin.

Batareya ilk dəfə istifadə edilərkən və ya batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza birləşdirmək,
sonra ayırmaq və batareyanın doldurulmasının başlanması üçün təkrar birləşdirmək tələb oluna bilər. Batareya tam boşaldıqda
ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerjı qurğusundan ayırın.

Düzgün doldurulma. Adapter 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.

Kəskin temperaturdan çəkinin. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin
temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.
Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Qısa qapanmaya səbəb olmayın. Təsadüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac, və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın
müsbət (+) və mənfi (-) terminalları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir.)
Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısa qapanması
batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Tullama. Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv
edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Sızma. Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya deşməyin. Batareya sızması baş verərsə,
batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyələri dərhal su
ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Zədələnmə. Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın.
Batareyalar zədələnərsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Düzgün istifadə. Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi yanğın,
partlayış və ya digər təhlükələrə səbəb ola bilər. Əgər cihaz və ya batareya sərt yerə düşsə və siz batareyanın zədələndiyinə
əmin olsanız, istifadə etmədən onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya batareyanı
dolduran qurğu istifadə etməyin. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.
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Baxım və texniki qulluq
Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər zəmanətin
əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

• Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində eletron sxemlərin korroziyasına səbəb
ola biləcək minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və onu yenidən yerinə yerləşdirənə qədər
cihazın tam qurumasını təmin edin.

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

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

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

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

elementlərini qıra bilər.
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• Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü tozlardan istifadə
etməyin.

• Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
• Kamera, yaxınlaşdırıcı qurğu, və fotodetektor linzaları kimi optik şüşələrin təmizlənməsi üçün yumşaq, quru parça

istifadə edin.
• Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici antenalardan istifadə edin. Qadağan edilmiş antenaların, modifikasiyaların

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

• Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
• Cihazınızı xidmət şəbəkəsinə göndərdikdə həmişə saxlamaq istədiyiniz məlumatın (əlaqələr və təqvim qeydləri kimi)

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

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

Tullanması

Məhsulunuzun üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün elektrik və elektronik
məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında və
ayrı toplanma sistemləri olan yerlərdə tətbiq edilir. Bu məhsulları çeşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına
yerləşdirməyin.

Məhsulları toplanma yerlərinə qaytararaq siz nəzarətsiz tullantıların qarşısını alırsınız və materialların yenidən istifadəsinə
kömək edirsiniz. Ətraflı məlumatı pərakəndə satıcıdan, yerli bələdiyyələrdən, milli istehlakçılardan, hakimiyyət orqanlarından
və ya yerli Nokia nümayəndəliyindən əldə edə bilərsiniz. Məhsulun Eko-Bəyannaməsi ilə və ya məhsulunuzu qaytarmaq üçün
təlimatlarla bağlı www.nokia.com ünvanından ölkənizə aid məlumatlara baxın.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı
Kiçik uşaqlar
Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı
yerdə saxlayın.

İş mühiti
Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1,5 santimetr (5/8
düym) bədəndən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmər qısqacı və ya tutqacda metal
tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı
yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Tibbi cihazlar
Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının
funksionalığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək
üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə cihazınızı söndürün. Hospitallar və
ya səhiyyə müəssisələri xarici RF enerjisinə həssas olan avadanlıqlardan istifadə edirlər.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar
Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya
implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə
cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:
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• Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
• Cihazı döş cibində daşımayın.
• Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
• Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
• İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

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

Eşitmə cihazları
Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər.

Avtomobillər
RT siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikilidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər
və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımi qaydada qurulmayan elektron sistemlərə
təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Ancaq ixtisaslı işçilər avtomobilə cihaz quraşdırmalı və ya təmir etməlidir. Yalnış quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər
və sizin zəmanətinizi etibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini
yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksessuarları ilə eyni bölmədə alışan mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri
saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksessuarları hava
yasrığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz telecihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli
ola bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit
Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə
ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər . Telefonu xidmət
stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama
məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial
partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilirlər. Buraya nəqliyyat vasitənizin matorunu
söndürülməsi məsləhət görülən ərazilər, qayıqlarda göyərtədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı
binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla
işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə eilib edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Təcili yardım zəngləri
Mühüm:  Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio siqnalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və
istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərək işləyir. Cihaz təcili zəngləri yalnız mobil şəbəkələr üzərində
etməyə cəhd edəcək. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız
simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili zəngi etmək üçün:

1 Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Cihazınızdan asılı olaraq, aşağıdakıları
tamamlamalı ola bilərsiniz:

• Cihazınıza SİM kart daxil edin.

• Cihazınızda aktivləşdirdiyiniz müəyyən zəng məhdudiyyətlərini götürün.

• Qoşulu olmayan və ya uçuş rejimi profilini aktiv profillə dəyişdirin.
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.
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Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə
kommunikasıya vasitəsi ola bilər. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)
Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə
məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNİRP müstəqil elmi təşkilat
tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan
təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNIRP
təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün
sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş
vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq
şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə
baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 0,43 Vt/kq.

Cihaz aksessuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan
asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca www.nokia.com
saytında verilə bilər.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

Bununla, NOKİA KORPORASIYASI bildirir ki, bu RM-470 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və digər müvafiq
göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
internet saytında əldə etmək olar.

© 2010 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi Nokia Corporation-un qeydiyyata alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia
Corporation-nın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin
əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir
qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanılması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf
siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya
təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications,
Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
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Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

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

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

BU SƏNƏDIN MƏTNI "OLDUĞU KIMI" TƏQDIM EDILIR. MÜVAFIQ QANUNVERICILIYIN TƏLƏBLƏRI ISTISNA OLMAQLA,
BU SƏNƏDIN DƏQIQLIYI, ETIBARLILIĞI VƏ YA MƏTNINƏ DAIR HEÇ BIR BIRBAŞA VƏ YA ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ
ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKIN BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ VƏZIYYƏTI VƏ XÜSUSI
MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLIĞINA DAIR ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ ZƏMANƏT VERILMIR. NOKIA ISTƏNILƏN VAXT BU
SƏNƏDIN ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN DƏYIŞDIRILMƏSI VƏ YA ISTIFADƏDƏN ÇIXARILMASI
HÜQUQUNA MALIKDIR.
Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə
məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin
ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan
yayınmalar qadağan edilir.

FCC BİLDİRİŞİ
Sizin cihaz televizor, və ya radio üçün əngəl törədə bilər (məsələn, telefondan qəbuledici avadanlığa yaxın məsafədə olarkən
istifadə zamanı). FCC belə əngəllərin aradan qaldırılması mümkün olmadıqda, sizdən telefondan istifadəni dayandırmağı tələb
edə bilər. Sizə yardım lazım olduqda, öz yerli xidmət idarənizlə əlaqə saxlayın. Bu cihaz FƏN qaydalarının 15 bəndinə
uyğundur. Əməliyyat aşağıdakı iki vəziyyətə cavab verir: (1) Bu cihaz ziyanlı əngəl yaratmaya bilər, və (2) bu cihaz arzu
olunmaz əməliyyat yarada biləcək əngəl də daxil olmaqla, hər-hansı bir alınmış əngəli qəbul etməlidir. Nokia tərəfindən icazə
verilməmiş hər-hansı bir dəyişiklik, və ya modifikasiya istifadəçini bu cihazı işlətmək hüququndan məhrum edə bilər.

Model nömrəsi: 6700c
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