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Tuşlar ve parçalar (ön)

1 — Kulaklık
2 — Seçim tuşları
3 — Multimedya tuşu
4 — Menü tuşu 
5 — Arama tuşu
6 — Sayısal tuş takımı
7 — Mikrofon

8 — Navi™ döner tuşu bundan sonra kaydırma tuşu
olarak anılacaktır.
9 — Bitirme tuşu
10 — Silme tuşu C
11 — İkincil kamera
12 — Işık sensörü

1 — Açma/kapatma tuşu
2 — Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri ve kulaklıklar
için Nokia AV Konektörü
3 — Tuşları kilitlemek ve açmak için tuş kilidi
düğmesi
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Tuşlar ve parçalar (arka ve yan taraflar)

1 ve 9 — 3D ses efektli stereo hoparlör
2 — Yakınlaştırma/Ses seviyesi tuşu
3 — Otomatik odaklama, fotoğraf çekme ve video
kaydı için iki aşamalı çekme tuşu
4 — Flaş ve video ışığı

5 — Yüksek çözünürlüklü (5 megapiksel) fotoğraf
çekimi ve video kaydı için ana kamera
6 — Uyumlu bir microSD kart için hafıza kartı yuvası
ve uyumlu bir bilgisayara bağlamak için Mikro USB
konektörü
7 — Şarj cihazı konektörü
8 — Bileklik deliği
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SIM kartı ve bataryayı takma
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve
şarj cihazının bağlantısını kesin.
1. Cihazı arkası

size dönük
olacak şekilde
tutun, serbest
bırakma
düğmesini
basılı tutun ve
kapağı yukarı
kaldırın.

2. SIM kartı kart
tutucuya
yerleştirin.
Kartın temas
yüzeyinin aşağı
doğru
baktığından
emin olun.

3. Bataryayı takın.
4. Kapağı takmak

için, üst kilit
dilini yuvasına
yöneltin ve
kapak yerine
oturana kadar
aşağı doğru
bastırın.

SIM kartı çıkarma
SIM kartı çıkarmak
için dili ok yönünde
kaydırın.

5



6



Cihazı açma
1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya

kilit kodunu isterse kodu
girip sol seçim tuşuna
basın. Kilit kodu için
fabrika ayarı 12345'tir.
Kodu unutursanız ve cihaz
kilitliyse, cihazınıza servis
ve ek ücret uygulanması
gerekebilir. Daha fazla
bilgi için bir Nokia Care
noktasına veya cihaz
satıcınıza başvurun.
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Anten konumları
Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo
vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken
gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının.
Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini
etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç
düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya
ömrünü azaltabilir.

1 — Hücresel anten
2 — FM vericisi anteni
3 — Bluetooth ve kablosuz LAN anteni ile GPS alıcısı
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Hafıza kartı
Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından
onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza
kartları için onaylanmış endüstri standartlarını
kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak
uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve
cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış
verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma
Aygıta zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa,
aşağıdakileri yapın:
1. Hafıza kartı yuvası kapağının yanındaki girintiye

parmağınızı koyun ve kapağı kaldırın.
Menteşesini açmak için kapağı sola doğru çekin
ve kapağı kenara doğru kaydırın.

2. Uyumlu bir hafıza
kartını yuvaya
yerleştirin. Kartın
temas yüzeyinin
aşağı doğru ve
yuvaya dönük
olduğundan emin
olun.

3. Kartı içeri itin.
Kart yerine
oturduğunda
tık sesi duyulur.

4. Menteşeyi geri
itin ve kapağı
kapatın.
Kapağın
tamamen kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli:  Bir işlemin ortasında karta erişim
sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın
işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı
sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler
bozulabilir.
1. Açma/kapatma düğmesine basın ve Hafıza

kartını çıkart öğesini seçin. Tüm uygulamalar
kapanır.

2. Hafıza kartının çıkartılması tüm açık
uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın
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mı? görüntülendiğinde, Evet seçeneğini
belirleyin.

3. Hafıza kartını çıkartın
ve 'Tamam'a basın
görüntülendiğinde,
hafıza kartı yuvasının
kapağını açın.

4. Hafıza kartını bastırarak
yuvadan çıkmasını
sağlayın .

5. Hafıza kartını çıkarın.
Aygıt açıksa, Tamam seçeneğini belirleyin.
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Bataryayı şarj etme
1. Uyumlu bir

şarj cihazını
duvar prizine
takın.

2. Güç kablosunu
cihaza takın.
Batarya
tamamen
boşalmışsa,
şarj
göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket
etmeye başlaması biraz zaman alabilir.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj
göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını
cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.
İpucu:  Kullanılmadığı zaman şarj cihazını
elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa
bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik
tüketir.
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Kulaklıklı Mikrofon Seti
Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya
uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo
modunu seçmeniz gerekebilir.

Uyarı:  Kulaklıklı
mikrofon setini kullanırken
dışarıdaki sesleri
duyamayabilirsiniz.
Güvenliğinizi tehlikeye
sokacak durumlarda
kulaklıklı mikrofon setini
kullanmayın.
Telefon görüşmelerini
ahizesiz olarak yapmak için,
uyumlu bir uzaktan kumanda
birimi olan bir kulaklıklı
mikrofon seti veya cihazdaki mikrofonu kullanın.
Ayrıca, cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm)
uyumlu bir TV çıkışı kablosu da bağlayabilirsiniz.
Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali
üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV
Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı
bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları
dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı
mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken,
özellikle ses düzeylerine özen gösterin.
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Bilekliği takma
1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bilekliği geçirin ve sıkın.
3. Kapağı takın.
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Kısayollar
Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için 
tuşunu basılı tutun. Arka planda çalışır durumda
uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve
batarya ömrünü azaltır.
Multimedya içeriğinizi görüntülemek için
multimedya tuşuna basın.
Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için,
bekleme modundayken 0 tuşunu basılı tutun.
Uygulamaların çoğunda, en çok kullanılan seçenek
öğelerini ( ) görüntülemek için kaydırma tuşuna
basın.
Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna
basın ve istediğiniz tercihi seçin.
Genel ve Sessiz profilleri arasında geçiş yapmak için,
bekleme modundayken # tuşunu basılı tutun.
Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için,
bekleme modundayken 1 tuşunu basılı tutun.
Son aranan numaralar listesini açmak için, bekleme
modundayken arama tuşuna basın.
Ses komutlarını kullanmak için, bekleme
modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Menüden bir uygulama kaldırmak için, bunu
seçerek C tuşuna basın. Bazı uygulamalar
kaldırılamaz.
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Ekran göstergeleri
  Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke

servisi).
  Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir

veya daha çok okunmamış mesajınız var.
  Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.
   klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar

var. Giden kutusu folder.
  Cevapsız aramalarınız var.

  Zil sesi türü sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj
uyarısı sesi ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

  Zamanlanmış bir tercih etkindir.
  Cihazın tuş takımı kilitli.

  Çalar saat etkin.
  İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

  Cihaza gelen aramaların tümü başka bir
numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon
hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile
gösterilir.

  Telefonunuz kablosuz LAN veya UMTS (şebeke
servisi) aracılığıyla ağa bağlanmıştır ve internet
aramasına hazırdır.

  Cihazda uyumlu bir microSD kart var.
  Cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlı.
  Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

  Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.
  Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).
  GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).
 simgesi bağlantının beklemede olduğunu, 

simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
  Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini

destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi). 
simgesi bağlantının beklemede olduğunu, 
simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut
olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için
EGPRS kullanmıyor olabilir.

  Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere
ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke
servisi).

  Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.
  Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

  Bluetooth bağlantısı açık. 15



  Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.
Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza
bağlanmaya çalışmaktadır.

  USB bağlantısı etkin.
   Senkronizasyon devam ediyor.
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Tuş takımını kilitleme
Cihazınızda programlanmış resmi acil durum
numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de
aranabilir.
Tuşları kilitlemek ve açmak için, cihazın üstündeki
açma/kapatma düğmesinin yanındaki kilit
düğmesini kullanın.
Tuş takımını bir zaman aşım süresinden sonra
otomatik olarak kilitlenmek üzere ayarlamak için,

 tuşuna basın ve Araçlar > Ayarlar > Genel >
Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto.
kilitlenme süresi seçeneğini belirleyin.
Işığın az olduğu ortamlarda tuş takımını
aydınlatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir
süre basın.
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Cihazınızı kişiselleştirme
Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya
da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı
kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu
değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin
çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Değiştirilebilir arka kapak
Cihazın arka kapağını değiştirdiğinizde, ekrandaki
tema kapağın rengine uyacak şekilde değişir.
Temayı otomatik olarak değiştirmek için, tema
değişikliğini destekleyen uyumlu bir arka kapağınız
olmalıdır.
Temanın otomatik olarak değiştirilip
değiştirilmemesini seçmek için,  tuşuna basın ve
Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme >
Temalar > Tema değiştir seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunu
değiştirme
Bekleme modunun görünümünü değiştirmek için

 tuşuna basın ve Araçlar > Ayarlar > Genel >

Kişiselleştirme > Bekleme modu > Bekleme
teması seçeneğini belirleyin.  Etkin bekleme modu,
uygulama kısayollarını ve
ajanda veya yürütücü gibi
uygulamalardan
etkinlikleri görüntüler.
Seçim tuşu kısayollarını
veya etkin bekleme
modundaki varsayılan
kısayol simgelerini
değiştirmek için Araçlar >
Ayarlar > Genel >
Kişiselleştirme >
Bekleme modu >
Kısayollar seçeneğini belirleyin. Bazı kısayollar
sabit olabilir ve bunları değiştiremezsiniz.
Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için

 tuşuna basın ve Uygulamalar > Saat >
Seçenek > Ayarlar > Saat türü seçeneğini
belirleyin. 
Ayrıca cihaz ayarlarında, bekleme modu arka plan
görüntüsünü veya güç tasarrufu görüntüsünü de
değiştirebilirsiniz.
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İpucu:  Arka planda çalışan uygulamalar olup
olmadığını kontrol etmek için  tuşunu
basılı tutun. Kullanmadığınız uygulamaları
kapatmak için, listeden bir uygulamaya
giderek C tuşuna basın. Artalanda çalışır
durumda uygulama bırakılması batarya
tüketimini artırır.
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Multimedya menüsü
Multimedya menüsü ile, en sık kullandığınız
multimedya içeriğine erişebilirsiniz. Seçilen içerik
ilgili uygulamada gösterilir.

1. Multimedya menüsünü
açmak veya kapatmak
için multimedya
tuşuna basın.

2. Öğelere gözatmak için
sola veya sağa ilerleyin
veya, Navi™ döner tuşu
ayarı açıksa,
parmağınızı kaydırma
tuşunun üzerinde
kaydırın.
Öğeler şunlardır:
● TV ve video  —  Son izlediğiniz video klipleri,

cihazınızda kayıtlı olan video klipleri izleyin
ya da video servislerine erişin.

● Müzik  — Müzik çalar ve Şimdi çalınıyor
görünümüne girin, şarkılarınıza ve çalma
listelerinize gözatın veya podcast'leri indirip
yönetin.

● Görüntüler  — En son çektiğiniz resimlerinizi
görüntüleyin, resimlerinizden veya video

kliplerinizden oluşan bir slayt gösterisi
başlatın veya albümlerdeki medya
dosyalarını görüntüleyin.

● Oyunlar  — N-Gage oyunlarını deneyin
(şebeke servisi).

● Haritalar  — Haritalar uygulamasında en
sevdiğiniz yerleri görüntüleyin.

● Web  — Tarayıcıda en sevdiğiniz web
bağlantılarını görüntüleyin.

● Rehber  — Kendi kartvizitlerinizi ekleyin,
mesaj gönderin veya sesli arama yapın.
Listedeki boş bir konuma yeni bir kartvizit
eklemek için, kaydırma tuşuna basın ve
kartviziti seçin. Mesaj göndermek için,
multimedya menüsünde, kartviziti seçip
Seçenek > Kısa mesaj gönder veya
Multimedya msj gönder seçeneğini
belirleyin.

3. Bir öğede yukarı veya aşağı ilerlemek için
kaydırma tuşunda yukarı veya aşağı basın.
Öğeleri seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Öğelerin sırasını değiştirmek için Seçenek >
Öğeleri düzenle seçeneğini belirleyin.
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Açık bir uygulamadan multimedya menüsüne
dönmek için multimedya tuşuna basın.
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Destek
Cihazınızla ilgili sorunlar mı var?
Cihazınızla ilgili sorunlar varsa veya cihazınızın nasıl
çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız,
www.nseries.com/support adresindeki çevrimiçi
desteğe, www.nokia.com adresindeki yerel Nokia
web sitesine, cihazdaki Yardım uygulamasına veya
kullanım kılavuzuna bakın. Eğer bu sorununuzu
çözmezse şunu deneyin:
● Cihazı sıfırlayın: cihazı kapatın ve pili çıkarın.

Birkaç saniye sonra pili takıp cihazı açın.
● Nokia Software Updater ile cihaz yazılımınızı

güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate
adresini veya yerel Nokia web sitesine bakın.

● Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal
fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama
işleminde belge ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini
öğrenmek için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/
repair adresine bakın. Cihazınızı onarıma
göndermeden önce, cihazınızdaki verileri daima
yedekleyin veya kaydedin.

Çevrimiçi
En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve
Nokia ürününüzle ilgili servisler için
www.nseries.com/support sayfasına veya yerel
Nokia web sitesine bakın.

İpucu:  Ayrıca, destek sayfalarına erişmek için
cihazınızdaki web tarayıcıyı da
kullanabilirsiniz.

Yardım
Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar.
Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için
Seçenek > Yardım seçeneğini belirleyin.
Kullanım kılavuzu
Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için
kullanım kılavuzuna bakın.
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