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Model numarasý: Nokia N70-1. Bundan sonra Nokia N70 Music Edition olarak anýlac

Tuþlar ve parçalar
•  Açma/kapatma tuþu (1)
• Hoparlör çýkýþý (2)
• Iþýk sensörü (3) ýþýk durumunu sürekli olarak algýlar. 

Ekranýn ve tuþ takýmýnýn az ýþýklý ortamlarda 
aydýnlatýlmasýný saðlayabilir.

•   Seçim tuþlarý (4) komutlarý ve öðeleri seçmek 
için kullanýlýr

•  Arama tuþu (5)
•  Menülerde gezinmek için 5 yönlü kaydýrma tuþu. 

Seçmek, kabul etmek veya etkinleþtirmek için ortadaki 
kaydýrma tuþuna ( ) basýn.

•  Menü tuþu (7) ana menüyü açar.
•  Düzenleme tuþu (8) metin düzenleme sýrasýnda 

bir komut listesi açar.
• Mikrofon (9)
• Bir Web baðlantýsý kýsayolu için  tuþunu (10) 

basýlý tutun.
•  Sil tuþu (11) metni ve öðeleri siler.
•  Müzik eriþim tuþu (12) müzik uygulamalarýna 

giden bir kýsayoldur.
•  Bitirme tuþu (13)
• Kameranýn deklanþör tuþu (14) arkadaki kamerayla fotoðraf çekmek için kullanýlýr
• Hafýza kartý yuvasý (15)
• Ön kamera (16) video aramasý içindir (arka kameradan daha düþük çözünürlüðe sahipt
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• Kulaklýk (17)
• Arka kamerayý etkinleþtirmek için kamera merceðinin 

kapaðýný (18) açýn.
• Arka kamera (19) yüksek çözünürlüklü fotoðraf 

çekmek veya video kaydetmek içindir
• LED flaþ (20)
• Þarj cihazý konektörü (21)
• Uyumlu bir USB veri kablosu, uzaktan kumanda 

birimi ve diðer donanýmlar için Pop-PortTM 
konektörü (22).

(U)SIM kartý ve bataryayý takma
Sözlük: USIM kart, SIM kartýn geliþmiþ bir versiyonudur ve UMTS cep telefonlarý tarafýnda
desteklenir.

Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.
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1 Cihazý, arkasý size dönük olacak þekilde çevirip serbest 
býrakma düðmesine (1) basýn ve kapaðý ok yönünde 
kaydýrýn (2).

2 Kapaðý kaldýrýn (3).

3 (U)SIM kart tutucuyu serbest býrakmak için tutucuyu yukarý 
kaldýrýn (4).

4 (U)SIM kartý takýn(5). Kartýn üzerindeki temas bölgesinin, 
cihazdaki konektörlere dönük olduðundan ve kartýn kesik 
köþesinin cihazýn altýna doðru olduðundan emin olun.

5 Tutucuyu kapatýp yerine bastýrarak kilitleyin.

6 Bataryayý takýn (6).
7 Arka kapaðý yerine takýn.
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Hafýza kartýný takma
Bu cihazda yalnýzca Nokia’nýn onayladýðý Küçük Boyutlu Multimedya Kartlarýný (RS-MMC)
kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standartlarýný kullanýr; bununla bi
diðer markalarýn bazýlarý düzgün çalýþmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

Bu cihazla yalnýzca uyumlu Küçük Boyutlu MultiMedya Hafýza Kartlarý (RS-MMC) kullanýn
Secure Digital (SD) gibi baþka hafýza kartlarý hafýza kartý yuvasýna uymaz ve bu cihazla uy
deðildir. Uyumlu olmayan bir hafýza kartýnýn kullanýlmasý hafýza kartýna zarar verebileceði
cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Cihazýn hafýzasýnda yer tasarrufu yapmak için uyumlu bir hafýza kartý kullanýn. 
Ayrýca, cihazýnýzdaki bilgileri uyumlu bir hafýza kartýna yedekleyebilirsiniz. Örneðin:

• Küçük Boyutlu Multimedya Hafýza Kartý (RS-MMC) 

• Multimedya Hafýza Kartý (MMC) adaptörü 
RS-MMC’yi Nokia N70 Music Edition cihazýnýzda kullanýrken adaptör gerekmez. 
Adaptör, RS-MMC’yi tam boyutlu MMC yuvasý olan uyumlu baþka bir cihazda kullanma
olanak saðlar.

Uyumlu bir hafýza kartý cihaza zaten takýlý olabilir.
1 Hafýza kartý takmak için hafýza kartý yuvasýnýn kapaðýný 

açýn (7). Parmaðýnýzý kapaðýn üzerindeki girintiye yerleþtirin 
ve kapaðý çekerek kaldýrýn.
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2 Uyumlu bir hafýza kartýný yuvaya takýn (8). Kartýn temas 
bölgesinin yukarý baktýðýndan ve kesik köþesinin cihazýn 
altýna doðru olduðundan emin olun.

3 Kartý içeri itin (9). Kart yerine oturduðunda klik sesi 
duyabilirsiniz.

4 Kapaðý kapatýn. Kapak açýksa hafýza kartýný kullanmazsýnýz.

Hafýza kartýný çýkarma
1 Hafýza kartý yuvasýnýn kapaðýný açýn.
2 Hafýza kartýný bastýrarak yuvadan çýkmasýný saðlayýn .
3 Hafýza kartýný çýkarma Cihaz açýksa Tamam’ý seçin.

 Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný 
çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra 
cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir.
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Bataryayý þarj etme
1 Uyumlu bir þarj cihazýný prize takýn.
2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya gösterge çubuðu 

aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlar. Cihaz, þarj 
edilirken kullanýlabilir. Batarya tamamen boþalýrsa, þarj 
göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.

3 Batarya tam olarak þarj edildiðinde, gösterge çubuðu durur. 
Þarj cihazýný önce cihazdan, sonra elektrik prizinden çýkarýn.

Kulaklýklý mikrofon seti 
ve uzaktan kumanda 
birimi
Kulaklýklý mikrofon setini Nokia N70 Music Edition 
cihazýnýzda aramalarý yönetmek ve müzik dinlemek 
için kullanabilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon seti fiþini uzaktan kumanda 
biriminin kulaklýklý mikrofon seti konektörüne takýn. 
Uzaktan kumanda biriminin Pop-Port fiþini 
cihazýnýzýn Pop-Port konektörüne takýn. 
Kulaklýklý mikrofon seti kullanýma hazýrdýr.

Arama yapmak için, uzaktan kumanda birimi 
cihazýnýza takýlý olmadýðý zaman yaptýðýnýz 
gibi cihazýn tuþ takýmýndan numarayý girin.. 
Arama sýrasýnda uzaktan kumanda birimindeki mikrofona konuþun. Aramalarý cevaplamak
bitirmek için  tuþuna basýn.
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Müzik çalara kumanda etmek için, uzaktan kumanda birimindeki medya tuþlarýný kullanýn
Kulaklýktaki ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumanda biriminin yanýndaki ses seviye
tuþuna basýn. Uzaktan kumanda birimi tuþlarýný kilitlemek için, birimin yan tarafýndaki 
anahtarý itin.

Cihazý açma
 tuþunu basýlý tutun.

Cihaz PIN kodu, UPIN kodu veya kilit kodu isterse, kodu girin 
(**** olarak görüntülenir) ve Tamam'ý seçin. (U)PIN kodu genelde 
(U)SIM kart ile birlikte verilmektedir. Kilit kodunun fabrika ayarý 
12345 olarak belirlenmiþtir. Giriþ kodlarý hakkýnda daha fazla 
bilgi için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.

 Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz açýkken 
gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene dokunulmasý, görüþmenin 
kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde 
çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme 
dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansý ve batarya 
ömrü saðlar.

Cihazý ilk açýþýnýzda, aþaðýdaki bilgileri ayarlamanýz istenebilir: Bulunulan þhr. seçin:, Saa
Tarih: seçeneklerini belirleyin. Kaydýrma tuþunu ( ) ve sayý tuþlarýný kullanýn. Þehri bulm
için, þehir adýnýn ilk harflerini girin. Seçilen þehir, cihazýnýzdaki saatin saat dilimini de tan

Ana menüyü açmak için  tuþuna basýn.
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Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya 
etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüs
görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz özel olarak yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu yapýlandýrma men
adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak iç
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ekran hakkýnda
Ekraný ve ön kamerayý kaplayan koruyucu plastik filmi çýkarýn.

Ekranda az sayýda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranlarýn 
özelliðidir. Bazý ekranlar açýk veya kapalý kalmýþ pikseller veya noktalar içerebilir. Bu norm
durumdur, bir arýza deðildir.

MMS ve mobil Ýnternet ayarlarý
Nokia N70 Music Edition cihazýnýzda normal koþullarda, servis saðlayýcý veya þebeke opera
bilgilerini temel alan MMS, GPRS, gerçek zamanlý aktarým ve mobil Ýnternet ayarlarý otom
olarak yapýlandýrýlmýþ durumdadýr.

Temel göstergeler
 Cihaz bir GSM þebekesinde kullanýlýyor.

 (þebeke servisi) Cihaz bir UMTS þebekesinde kullanýlýyor.

 Mesajlar menüsündeki Gelen Kutusu klasörüne bir veya birkaç mesaj aldýnýz. 

 Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsýz aramalarýnýz var.
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 Zil sesi türü Sessiz olarak ve Mesaj uyarý sesi, Sohbet bildirim sesi ve E-posta bildir
tonu Kapalý olarak ayarlanmýþsa gösterilir.

 Telefonun tuþ takýmý kilitlidir.

 Çalar saat etkindir.

 Ýkinci telefon hattý kullanýlýyor (þebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar baþka bir numaraya aktarýlýr. Ýki telefon hattýnýz varsa, 
ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi , ikinci hattýnýzýnki ise  olur.

 Cihaza bir kulaklýklý mikrofon seti baðlý.

 Cihaza bir iþitme cihazý baðlý.

 Bluetooth baðlantý özelliði olan kulaklýklý mikrofon setiyle baðlantý kesildi.

 Etkin bir veri aramasý var. 

 Bir GPRS veya EDGE paket veri baðlantýsý var.

 Bir GPRS veya EDGE paket veri baðlantýsý etkin. 

 Bir GPRS ya da EDGE paket veri baðlantýsý beklemede.

 Bir UMTS paket veri baðlantýsý var.

 Bir UMTS paket veri baðlantýsý etkin.

 Bir UMTS paket veri baðlantýsý beklemede.

 Bluetooth baðlantýsý açýk.

 Bluetooth baðlantýsý kullanýlarak veri iletiliyor.

 USB baðlantýsý etkin.

 Cihazýnýza alýnmayý bekleyen, okunmuþ bir e-postanýz var.

 Cihazýnýza alýnmayý bekleyen, okunmamýþ bir e-postanýz var.
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Tuþ kilidi
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ kilidini kullanýn.

Kilitlemek için: Bekleme modunda  tuþuna ve ardýndan  tuþuna basýn. Tuþlar kilitli
ekranda  görüntülenir.

Kilidi açmak için:  tuþuna, ardýndan da  tuþuna basýn.

Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, tuþ takýmý kilidi devredeyken arana

Kameranýn mercek kapaðýný açmak, tuþ takýmý kilidini devre dýþý býrakýr. Kameranýn merce
kapaðýný kapatmak, cihazý önceki moduna döndürür ve tuþ takýmý kilidi yeniden etkinleþtir

Tuþ takýmý kilidi devredeyken ekran ýþýðýný açmak için  tuþuna basýn.

Bekleme modu kýsayollarý
• Açýk olan uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak için  tuþunu basýlý tutun. 

Hafýzada yer azalýrsa, cihaz bazý uygulamalarý kapatabilir. Cihaz herhangi 
bir uygulamayý kapatmadan önce, kaydedilmemiþ verileri kaydeder.
Arka planda çalýþýr durumda uygulama býrakýlmasý batarya tüketimini artýrýr 
ve batarya ömrünü azaltýr.

• Tercihi deðiþtirmek için  tuþuna basýn ve bir tercih seçin.
• Bir Web baðlantýsý baþlatmak için  tuþunu basýlý tutun. Web hakkýnda daha 

fazla bilgi için, cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Bekleme modundaki diðer kýsayollar hakkýnda bilgi edinmek için cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.
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Etkili kullaným için ipuçlarý
• Fotoðraf çektiðinizde veya video kaydettiðinizde, öðeyi multimedya mesaj olarak 

göndermeye baþlamak için  tuþuna basýn. .mp4 biçiminde kaydedilmiþ video klipler
multimedya mesajýnda gönderemezsiniz.

• Yazdýðýnýz mesajý göndermek için  tuþuna basýn.
• Bekleme modunda, son aranan numaralar listesini açmak için  tuþuna basýn.
• Genel ve Sessiz tercihleri arasýnda geçiþ yapmak için  tuþunu basýlý tutun. Ýki telef

hattýna sahipseniz, bu iþlem iki hat arasýnda geçiþ yaptýracaktýr.

Daha fazla kýsayol bilgisi için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Baþka bir cihazdan içerik aktarma
Aktarma uygulamasýný kullanmak için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Uyumlu bir Nokia cep telefonundan içerik kopyalamak için Nokia PC Suite yazýlýmýndaki 
Nokia Content Copier uygulamasý kullanýlabilir. Cihazla birlikte verilen CD-ROM’a bakýn. 
Nokia Content Copier birçok Nokia cep telefonu modelini destekler. Her Nokia PC Suite yaz
tarafýndan desteklenen cihazlar hakkýnda daha fazla bilgi almak için www.nokia.com/pcsu
sayfalarýna bakýn.
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Yardým
Cihazýnýzda, cihazý kullanýrken size talimatlar ve bilgiler saðlayan bir yardým iþlevi bulunu
Yardým iþlevine bir uygulamadan eriþmek için Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin.

 Örnek: Kartvizit oluþturma hakkýndaki talimatlarý görüntülemek için, kartvizit oluþturm
baþlayýn ve Seçenek > Yardým veya ana menüde Araçlar > Yardým seçeneðini belirleyin v
Rehber ile ilgili talimatlarý açýn. Talimatlarý okurken, Yardým ile artalanda açýk olan uygul
arasýnda geçiþ yapmak için  tuþunu basýlý tutun.

Kullaným kýlavuzu
Nokia N70 Music Edition cihazýnýzý tanýmak için kullaným kýlavuzunu okuyun.

Ayrýca verilen kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi sunulmaktadýr. Bu baþlangýç kýlavu
önemli güvenlik ve bakým bilgilerinin verildiði tam kullaným kýlavuzunun yerine kullanmay

Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle 
ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasýna veya yerel Nokia Web sitenize bakýn.


