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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

Bu basit talimatlarý okuyun. Kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Bu 
el kitabýnda daha ayrýntýlý bilgi verilmektedir.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu cihazý yalnýzca kalifiye personel onarabilir.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 6



1. Genel Bakýþ

Nokia Xpress-onTM GPS kapsülü, dýþ mekanlarda hareket halindeyken Nokia 5140 
cep telefonunuzu kullanarak GPS - Global Konumlandýrma Sistemi (Global 
Positioning System) aracýlýðýyla rotanýzý ve konumunuzu belirlemenizi saðlar. 
Nokia Xpress-on GPS kapsülü bir GPS alýcýsý ile GPS ve Travel guide adýnda iki 
JavaTM uygulamasýný içerir.

Bu kullaným kýlavuzunda, Nokia Xpress-on GPS kapsülünün üst ve alt parçalarýnýn 
nasýl takýlacaðý ve bu iki uygulamanýn nasýl kullanýlacaðý açýklanmýþtýr.

Nokia Xpress-on GPS kapsülünü kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným 
kýlavuzunu dikkatle okuyun. Bu kullaným kýlavuzunun yaný sýra, önemli güvenlik ve 
bakým bilgilerini içeren Nokia 5140 cep telefonunuzun kullaným kýlavuzunu da 
okuyun. 

Daha fazla bilgi ve Nokia ürününüzle ilgili indirilebilir öðeler ve servisler hakkýnda 
bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine veya yerel Nokia Web sitenize 
bakýn.

■ GPS’e Giriþ
GPS, 24 uyduyu ve bu uydularýn çalýþmasýný izleyen yer istasyonlarýný içeren, 
dünya çapýnda bir telsiz seyir sistemidir.

Bir GPS terminali (örneðin, Nokia Xpress-on GPS kapsülündeki GPS alýcýsý) 
uydularýn gönderdiði zayýf telsiz sinyallerini alýr ve sinyallerin yolu hangi sürede 
7Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



katettiðini ölçer. GPS alýcýsý, bu bilgiden yararlanarak, bulunduðu konumu birkaç 
metre hata payýyla hesaplayabilir.

Nokia Xpress-on GPS kapsülündeki GPS alýcýsý telefonun bataryasýný kullanýr. GPS 
alýcýsýný kullandýðýnýzda telefonun bataryasýnýn daha çabuk tükeneceðini 
unutmayýn.

Not: GPS - Global Konumlandýrma Sistemi

GPS - Global Konumlandýrma Sistemi (Global Positioning System) Amerika Birleþik 
Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; sistemin doðru çalýþmasý ve bakýmý 
yalnýzca ABD hükümetinin sorumluluðundadýr.

Konum verilerinin doðruluðu, Amerika Birleþik Devletleri hükümetinin GPS uydularý 
üzerinde yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlýðý’nýn sivil 
GPS kullanýmý politikasý ile Federal Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu 
geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu etkileyebilir. 

GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi gerek hava koþullarýndan, gerek yapýlarýn 
ve doðal engellerin varlýðýndan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS 
alýcýsýný mutlaka açýk havada kullanmak gerekir.

Bu nedenlerle, hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanýlmamalýdýr ve 
hiçbir zaman yalnýzca GPS alýcýsýnýn saðladýðý konum bilgilerine güvenilmemelidir. 
Bu GPS alýcýsý, telefonun konumunu acil durum operatörleriyle belirleme iþlevini 
desteklemez.

■ GPS uygulamasý ve Travel guide uygulamasý
Nokia Xpress-on GPS kapsülünün GPS alýcýsýný hem GPS uygulamasýyla, hem de 
Travel guide uygulamasýyla çalýþtýrabilirsiniz.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 8



GPS uygulamasý
GPS uygulamasý, GSM telefon þebekesine baðlanmadan kullanýlabilen bir GPS 
seyir aracýdýr.

Travel guide uygulamasý
Travel guide uygulamasý sayesinde, bir harita üzerinde bulunduðunuz yeri 
gösteren ve yolculuklarýnýzý planlamanýza ve görülecek yerleri bulmanýza olanak 
saðlayan bir þebeke servisini kullanabilirsiniz.

Travel guide uygulamasýný kullanabilmeniz için GSM telefon þebekesine ve GPRS - 
Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) veya HSCSD - Yüksek 
Hýzlý Veri Ýletimi (High Speed Circuit Switched Data) þebeke servisine baðlanmanýz 
gerekir. 

GPRS veya HSCSD þebeke servisini kullanmak için, Nokia 5140 cep telefonunuzun 
Servisler menüsünde tarayýcý ayarlarýný tanýmlayýn ve Travel guide uygulamasýnýn 
o anda hangi tarayýcý ayarlarýný kullandýðýný kontrol edin: Bekleme modunda 
Menü tuþuna basýp Uygulamalar, Koleksiyon, Uygulama seç seçeneklerini 
belirleyin ve Travel guide uygulamasýna ilerleyip Seçenek tuþuna bastýktan sonra 
Bununla baðlan seçeneðini belirleyin. Daha fazla bilgi için Nokia 5140 cep 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

GPRS ya da HSCSD servisinin kullanýlabilirliði, ilgili ücretleri ve ayarlarý hakkýnda 
bilgi almak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Not: Dijital haritalarýn hemen hiçbiri tam anlamýyla hatasýz ve eksiksiz deðildir. Bu 
cihazda kullanmanýz için saðlanan haritalarý hiçbir zaman tek güvenilir kaynak 
olarak kabul etmeyin.
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2. Takma

Not: Kapaðý çýkarmadan önce, her zaman cihazý kapatýp þarj cihazý ve diðer 
cihazlarla baðlantýsýný kesin. Kapaklarý deðiþtirirken elektronik parçalara 
dokunmaktan kaçýnýn. Cihazý daima kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn.

Kapsülü takmak ve iki uygulamasýný yüklemek için:

1. Nokia Xpress-on GPS kapsülünün üst ve alt 
parçalarýný Nokia 5140 cep telefonunuzun 
kullaným kýlavuzunda gösterildiði gibi 
takýn.

GPS alýcýsý kapsülün alt parçasýnýn iç 
kýsmýna (resimdeki mavi bölgeye) 
yerleþtirilmiþtir.

2. Telefonu açýn. 

GPS alýcýsý, Cover browser uygulamasýný telefonunuzun Uygulamalar 
menüsünün Koleksiyon alt menüsüne otomatik olarak yükler. 

3. GPS veya Travel guide uygulamasýný yüklemek için, Koleksiyon alt menüsünde 
Cover browser seçeneðini, ardýndan GPS veya Travel guide uygulamasýný seçin. 
Uygulama Koleksiyon alt menüsüne eklenir. Ýsterseniz her iki uygulamayý da 
yükleyebilirsiniz. Yükleme iþlemi birkaç dakika sürer.

Bu uygulamalardan önce birini yükleyip sonradan ikincisini de yüklemek 
isterseniz Cover browser uygulamasýný kullanýn.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10



GPS yol iþaretlerini kýsa mesajlar olarak almak isterseniz Koleksiyon alt 
menüsünde Cover browser seçeneðini belirleyip ilgili yüklenecek uygulamayý 
seçin.

4. Nokia Xpress-on GPS kapsülünü ilk kez kullanýrken veya son 14 gün boyunca 
kullanýlmamýþsa GPS veya Travel guide uygulamasýný baþlatýn ve cep 
telefonunu, en az dört uydudan GPS almanak verilerini alabilmesi için dýþ 
mekanda, gökyüzünü doðrudan görebileceði bir yer de 15-20 dakika tutun. 
Almanak verileri GPS uydularýnýn yörüngeleri hakkýnda temel bilgileri içerir. Bu 
bilgiler GPS’li tam yön bulma iþlemi için gereklidir.

Bu ilk baðlantýdan sonra, bir GPS baðlantýsýnýn kurulmasý birkaç saniyeden 
birkaç dakikaya kadar sürebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi gerek 
hava koþullarýndan, gerek yapýlarýn ve doðal engellerin varlýðýndan 
etkilenebilir.

■ GPS alýcýsýný kullanma
Nokia Xpress-on GPS kapsülünün alt parçasýnýn iç 
kýsmýnda yer alan GPS alýcýsýný kullanýrken, resimde 
maviyle iþaretlenmiþ alaný örtmeyin. GPS alýcýsýnýn anteni 
bu alandadýr.

Telefonu elinizde, 45 derecelik bir açýyla ve gökyüzünü 
doðrudan görebilecek þekilde tutun.
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3. GPS uygulamasýný kullanma

GPS uygulamasýný kullanmak için, bekleme modunda Menü tuþuna basýp 
Uygulamalar, Koleksiyon ve Uygulama seç seçeneklerini belirleyin. GPS 
seçeneðine ilerleyip Aç veya  tuþuna basýn. Kullanmak istediðiniz ana ekraný 
seçip Seç tuþuna basýn.

GPS uygulamasý þu ana ekranlarý içerir: Uydular, Yol bilgisayarý, Rota kýlavuzu, Yol 
iþaretleri, Rotalar, Ýzleme ve Ayarlar.

Ekran adý, ekranýn üst kýsmýnda gösterilir. GPS uygulamasýnýn ekranlarý ve iþlevleri 
bu bölümde açýklanmýþtýr.

 tuþuna basarak uygulamadan çýkabilirsiniz.

■ Uydular hakkýndaki bilgileri görüntüleme
Uydular ekranýnda aþaðýdaki bilgiler görüntülenir: Tarih, saat, bulunduðunuz yerin 
coðrafi koordinatlarý, GPS alýcýsýnýn durumu, sinyal alýnabilen uydular ve GPS 
verilerinin doðruluk derecesi.

GPS baðlantýsýnýn kurulmasýnýn birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar 
sürebileceðini unutmayýn. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi gerek hava 
koþullarýndan, gerek yapýlarýn ve doðal engellerin varlýðýndan etkilenebilir.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 12



Uydular ekranýnda görüntülenen bilgiler
• Tarih ve saat alanlarýnda, GPS alýcýsýnýn GPS uydularýndan aldýðý geçerli tarih 

ve saat görüntülenir. Tarih ve saat GMT (Greenwich Ortalama Saati) biçiminde 
gösterilir.

• Tarih ve saat alanlarýnýn altýndaki enlem ve boylam alanlarýnda, geçerli 
konumunuz WGS84 biçiminde coðrafi koordinatlar olarak gösterilir (WGS84 
bir coðrafi koordinat sistemidir). Doðru koordinatlar yalnýzca, GPS alýcýsýnýn 
gerekli konumlandýrma bilgilerini GPS uydularýndan almasý durumunda 
gösterilebilir.

• Enlem ve boylam alanlarýnýn altýnda GPS alýcýsýnýn durumu gösterilir. GPS 
alýcýsýný kullanmadan önce, alýcýnýn tam yön bulma iþlemi için hazýr olmasýný 
bekleyin.

• GPS alýcýsýnýn durumunu gösteren alanýn hemen yanýnda, GPS alýcýsýnýn geçerli 
konumunuzu ne kadar kesin olarak gösterebileceðini belirten tahmini bir deðer 
görüntülenir.

• GPS alýcýsýnýn durumu ve GPS verilerinin doðruluk derecesi alanlarýnýn 
altýndaki çizimde, algýlanabilen 12 uydu (uydu numaralarýyla) ve her birinin 
sinyal þiddeti gösterilir. Sinyal þiddeti ne kadar yüksekse, uydudan alýnan 
sinyaller de o kadar güçlüdür.

Bir uydudan alýnan sinyal zayýfsa, uydu ve uydunun kimliði gri renkte gösterilir. 
GPS alýcýsý, bu türden bir uydudan alýnan GPS konumlandýrma bilgilerini 
kullanmaz.
13Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Bir uydudan alýnan sinyal yeterliyse, uydu ve uydunun kimliði siyah renkte 
gösterilir. GPS alýcýsý, bu türden bir uydudan alýnan GPS konumlandýrma 
bilgilerini kullanýr.

Uydular ekranýnda herhangi bir seçim tuþuna basarsanýz Konumu iþaretle iþlevini 
seçerek geçerli konumunuzun koordinatlarýný yol iþareti olarak kaydedebilir veya 
Ana menü tuþuna basarak GPS uygulamasýnýn ana menüsüne dönebilirsiniz.

Yol iþaretini kaydetme (Konumu iþaretle)
Konumu iþaretle iþlevini kullanarak, geçerli konumunuzun koordinatlarýný daha 
sonra kullanmak üzere yol iþareti olarak kaydedebilirsiniz. Yorumlar ekranýnda yol 
iþareti için bir isim girip Tamam tuþuna basýn, ardýndan, yol iþareti için bir 
açýklama metni yazýp Kaydet tuþuna basýn. 

Koordinatlar ve açýklamalar görüntülendiðinde Bitti tuþuna basarak ana ekrana 
dönebilir veya Seçenek tuþuna basarak yol iþaretini düzenleyebilir, silebilir, Nokia 
Yer Ýþareti Spesifikasyonu’nu [Nokia Landmark Specification] destekleyen bir 
cihaza kýsa mesaj olarak gönderebilir (þebeke servisi) ya da Git seçeneðiyle Rota 
kýlavuzu ekranýna giderek yol iþaretinin gösterdiði rotayý izleyebilirsiniz.

■ Geçerli yol bilgilerini görüntüleme
Yol bilgisayarý ekranýnda, geçerli yol hakkýnda þu bilgileri görüntüleyebilirsiniz: 
Yön, hýz, rakým, ortalama hýz, en yüksek hýz, kronometre, kilometre sayacý, en 
yüksek rakým ve en düþük rakým.

Tek bir bilgi alanýný sýfýrlamak için, istediðiniz alana ilerleyin ve orta seçim tuþuna 
basýn. Bu iþlev yalnýzca, bilgilerin biriktiði alanlarda kullanýlabilir.
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Yol bilgisayarý ekranýnda görüntülenen bilgiler
• Ekranýn üst kýsmýndaki yön göstergesi ilerlediðiniz yönü gösterir. Yönler, bu 

alanýn ortasýndaki kýrmýzý oklarla belirtilir. N kuzey, S güney, E doðu, W batýdýr.

Belirli bir andaki yön gösterilemiyorsa, yön göstergesi kýsa bir süre en son 
bilinen yönü gösterir ve ekrandan kaybolur.

• Hýz alaný o andaki hýzýnýzý gösterir. Hýz çok düþükse <1 deðeriyle belirtilir.

GPS alýcýsý hýzý saptayamýyorsa hýz gösterilmez.

• Rakým alanýnda, bulunduðunuz konumun yaklaþýk rakýmý görüntülenir. 
Konumunuz deniz düzeyinin altýndaysa, görüntülenen deðer eksi iþareti taþýr.

GPS alýcýsý rakýmý saptayamýyorsa rakým gösterilmez.

• Ortalama hýz veya Ortalama hýz alanýnda ortalama hýzýnýz görüntülenir. 
Dursanýz bile GPS alýcýsý bu hýzý hesaplamaya devam eder. Hareketsiz kaldýðýnýz 
süre ne kadar uzarsa, ortalama hýzýnýz o kadar düþük olacaktýr.

Belirli bir andaki ortalama hýz gösterilemiyorsa, yerine kaydedilen son ortalama 
hýz gösterilir.

• En yüksek hýz veya En yüksek hýz alanýnda, hýz sayacýný en son sýfýrlamanýzdan 
sonraki en yüksek hýzýnýz gösterilir.

Belirli bir andaki en yüksek hýz gösterilemiyorsa, yerine kaydedilen son en 
yüksek hýz deðeri gösterilir.

• Kronometre alanýnda, kronometrenin en son sýfýrlanmasýndan sonra geçen süre 
gösterilir. GPS alýcýsý GPS uydularýndan sinyal alamasa bile kronometre 
çalýþmaya devam eder. 
15Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



GPS uygulamasýndan çýktýðýnýz anda kronometre sýfýrlanýr.

• Kilomet. sayacý alanýnda, kilometre sayacýnýn en son sýfýrlanmasýndan sonra 
katettiðiniz mesafe gösterilir.

Belirli bir andaki mesafe gösterilemiyorsa, yerine kaydedilen son mesafe deðeri 
gösterilir.

• En yüksek rakým veya En yüks. rakým alanýnda, altimetrenin en son 
sýfýrlanmasýndan sonra bulunduðunuz en yüksek konumun rakýmý gösterilir.

Belirli bir andaki en yüksek rakým gösterilemiyorsa, yerine kaydedilen son en 
yüksek rakým deðeri gösterilir.

• En düþük rakým veya En düþ. rakým alanýnda, altimetrenin en son 
sýfýrlanmasýndan sonra bulunduðunuz en alçak konumun rakýmý gösterilir.

Belirli bir andaki en düþük rakým gösterilemiyorsa, yerine kaydedilen son en 
düþük rakým deðeri gösterilir.

Seçenek tuþuyla eriþilebilen iþlevler
Yol bilgisayarý ekranýnda Seçenek tuþuna basarsanýz aþaðýdaki iþlevleri 
seçebilirsiniz:

• Alanlarý deðiþtir - Yol bilgisayarý ekranýnda hangi iþlevlerin görüntüleneceðini 
tanýmlayabilirsiniz. Ýþlevini deðiþtirmek istediðiniz alana ilerleyip Seç tuþuna 
basýn ve istediðiniz seçeneðin üzerine gidip tekrar Seç tuþuna basýn.

• Görünümü deðiþtir - Yol bilgisayarý ekranýnda kaç alanýn (2, 4 veya 6) 
görüntüleneceðini tanýmlayabilirsiniz.

• Tümünü sýfýrla - Tüm alanlarý en baþtaki deðerlerine döndürebilirsiniz.
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• Standrt. geri yükle - Yol bilgisayarý ekranýnýn varsayýlan görünümünü geri 
yükleyebilirsiniz. Bu durumda, Yol bilgisayarý ekranýndaki deðerler 
sýfýrlanmayacaktýr.

• Konumu iþaretle - Geçerli konumunuzu yol iþareti olarak kaydedebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz: Yol iþaretini kaydetme (Konumu iþaretle), sayfa 14.

■ Bir rota izleme
Rota kýlavuzu ekranýnda, Rotalar ekranýnda etkinleþtirmiþ olduðunuz rotayý 
izleyebilir veya birkaç ekranda görüntülenen Konumu iþaretle iþlevinin Git 
seçeneðini kullanarak etkinleþtirdiðiniz yol iþaretinin gösterdiði rotayý 
izleyebilirsiniz.

Ekranda aþaðýdaki bilgiler görüntülenir: Yön, yön tayini, sonraki yol iþareti, hýz ve 
sonraki yol iþaretine kadar olan mesafe.

• Mavi renkli yön oku gitmekte olduðunuz yönü gösterir. Yönler N (kuzey), S 
(güney), E (doðu) ve W (batý) harfleriyle belirtilmiþtir.

Sarý renkli yön tayini oku, bir sonraki yol iþaretine ulaþmak için hangi yöne 
gitmeniz gerektiðini gösterir.

Bir sonraki yol iþaretine ulaþmak için, yönünüzü, iki ok ayný yönü gösterecek 
þekilde ayarlayýn.

GPS alýcýsý gerekli konumlandýrma bilgilerini GPS uydularýndan alamýyorsa, 
Sonraki: ve Mesafe alanlarý boþtur ve ekranýn ortasýnda bir soru iþareti 
gösterilir.
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Ýpucu: Bir rota etkinleþtirmediyseniz, ancak GPS alýcýsý, GPS 
uydularýndan gerekli konumlandýrma bilgilerini alýyorsa Rota 
kýlavuzu ekranýný pusula olarak da kullanabilirsiniz. Bu durumda, 
hareket ettiðiniz zaman ekranda izlemekte olduðunuz rota ve hýzýnýz 
görüntülenir.

• Sonraki: alaný bir sonraki yol iþaretini gösterir. Yol iþaretine yaklaþtýðýnýzda 
veya ulaþtýðýnýzda telefonunuz bir notla durumu haber verir.

• Hýz alaný o andaki hýzýnýzý gösterir.

• Mesafe alaný bir sonraki yol iþaretine kadar olan mesafeyi gösterir.

Rota kýlavuzu ekranýnda herhangi bir seçim tuþuna basýp Rotayý kapat iþlevini 
seçerek yön tayini okunun ve bir sonraki yol iþaretinin Rota kýlavuzu ekranýnda 
görüntülenmesini engelleyebilir veya Konumu iþaretle iþlevini seçerek 
bulunduðunuz konumu yol iþareti olarak kaydedebilirsiniz (bkz: Yol iþaretini 
kaydetme (Konumu iþaretle), sayfa 14).

■ Yol iþaretlerini yönetme
Yol iþaretleri ekranýnda yol iþaretleri görüntüleyebilir, arayabilir, ekleyebilir ve 
silebilirsiniz. Bu ekranda görüntülenen yol iþaretleri Travel guide uygulamasýnda 
da kullanýlabilir.

• Bul - Daha önce kaydettiðiniz yol iþaretlerini, bulunduðunuz konumla 
arasýndaki mesafeye göre (En yakýn) veya ismini girerek (Ýsme göre) 
arayabilirsiniz. 
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En yakýn seçeneðini belirlerseniz, GPS alýcýsý en yakýn yol iþaretlerini ve her 
birinin o andaki konumunuzla ya da bilinen son konumla mesafesini gösterir. 
Ýsme göre seçeneðini belirlerseniz, yol iþaretinin isminin ilk harflerini girip Bul 
tuþuna basýn.

Bulunan yol iþaretinin koordinatlarýný ve bu iþaretle ilgili açýklamayý 
görüntülemek için yol iþaretinin üzerine gidip Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek 
tuþuna basarak yol iþaretini düzenleyebilir, silebilir, Nokia Yer Ýþareti 
Spesifikasyonu’nu [Nokia Landmark Specification] destekleyen bir cihaza kýsa 
mesaj olarak gönderebilir (þebeke servisi) veya Git seçeneðiyle Rota kýlavuzu 
ekranýna giderek yol iþaretinin gösterdiði rotayý izleyebilirsiniz.

• Ekle - Geçerli konumunuzun koordinatlarýný yol iþareti olarak kaydedebilir 
(Geçerli konum) veya koordinatlarý el ile tanýmlayabilirsiniz (El ile). 

El ile seçeneðini belirlerseniz, yol iþareti için bir isim girip Tamam tuþuna basýn, 
ardýndan, koordinatlarý WGS84 biçiminde girip tekrar Tamam tuþuna basýn ve 
yol iþaretiyle ilgili bir açýklama metni yazdýktan sonra Kaydet tuþuna basýn.

Koordinatlar ve açýklama metni görüntülendiðinde Seçenek tuþuna basarak 
yol iþaretini örneðin Nokia Yol Ýþareti Spesifikasyonu’nu [Nokia Landmark 
Specification] destekleyen bir cihaza kýsa mesaj olarak gönderebilir (þebeke 
servisi) veya Git seçeneðiyle Rota kýlavuzu ekranýna giderek yol iþaretinin 
gösterdiði rotayý izleyebilirsiniz.

• Sil - Daha önce kaydettiðiniz yol iþaretlerini teker teker veya hepsini birden 
silebilirsiniz. Sildiðiniz yol iþaretleri hem GPS, hem Travel guide 
uygulamasýndan kaldýrýlýr. 
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• Hafýza durumu - Yol iþaretlerini kaydetmek için hafýzada ne kadar boþ yer 
olduðunu görüntüleyebilirsiniz.

Yol iþaretini kýsa mesajla alma
Bir yol iþaretini kýsa mesaj olarak aldýðýnýzda, telefonunuz bekleme modundayken 
bir notla bunu haber verir. Yol iþaretini görüntülemek ve kaydetmek için Göster 
tuþuna basýn, yol iþaretinin üzerine gidip Bilgiler ve Seçenek tuþlarýna bastýktan 
sonra Kaydet seçeneðini belirleyin. 

Yol iþaretlerini gönderebilirsiniz de, örneðin, Uydular ekranýnda (bkz: Yol iþaretini 
kaydetme (Konumu iþaretle), sayfa 14) ve Yol iþaretleri ekraný.

■ Rotalarý yönetme ve etkinleþtirme
Rotalar ekranýnda rotalarý arayabilir, ekleyebilir, silebilir ve izlemek üzere 
etkinleþtirebilirsiniz. Her rota bir yol iþaretleri listesidir.

Ýstediðiniz yol iþaretlerini bu listeye ekleyerek yeni bir rota oluþturabilirsiniz. Hazýr 
olduðunda rotayý etkinleþtirerek Rota kýlavuzu ekranýnda görüntüleyebilirsiniz.

• Bul - Daha önce kaydettiðiniz bir rotayý ismiyle arayabilirsiniz. Rotanýn ismini 
yazýp Bul tuþuna basýn veya tüm kayýtlý rotalarý görüntülemek için  
tuþunu kullanýn. Ýstediðiniz rotanýn üzerine gidip Bilgiler tuþuna bastýðýnýzda 
rotanýn yol iþaretleri, her yol iþaretinin bir önceki iþaretle arasýndaki mesafe ve 
rotanýn toplam uzunluðu görüntülenir.

Seçenek tuþuna basarsanýz aþaðýdaki seçenekler görüntülenir:
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• Etkinle. - Rota kýlavuzu ekranýnda rotayý görüntüleyebilirsiniz. Rota 
kýlavuzu ekranýnda rota görüntülenince Rotayý kapat seçeneðiyle rotayý 
ekrandan kaldýrabilirsiniz.

• Ters - Rotayý ters yönde izleyebilir ve Rota kýlavuzu ekranýnda 
görüntüleyebilirsiniz.

• Düzenle - Rotayý deðiþtirebilir veya silebilirsiniz. Yol iþaretleri listesinde 
Seçenek tuþuna basarsanýz, seçili yol iþaretinin ayrýntýlarýný 
görüntüleyebilir, yol iþaretini silebilir, rotaya yeni bir yol iþareti ekleyebilir 
veya  or  tuþuna basarak yol iþaretini ilgili listeye taþýyabilirsiniz.

• Sil - Rota kaydýný silebilirsiniz.

• Ekle - Yeni bir rota oluþturabilirsiniz. Ýstediðiniz yol iþaretine ilerleyin ve bu 
iþareti rotaya eklemek için Ekle tuþuna basýn. Rotaya eklemek istediðiniz her 
yol iþareti için bu iþlemi tekrarlayýn. Yol iþaretleri listesinin sonundaki Yeni yol 
iþareti iþlevini kullanarak yeni bir yol iþareti de oluþturabilirsiniz.

Rota tamamlanýnca Bitti tuþuna basýn. Gerekiyorsa, önerilen rota ismini (ilk ve 
son yol iþaretleri) deðiþtirip Tamam tuþuna basýn. Rotayla ilgili bir açýklama 
metni yazýp Kaydet tuþuna basýn.

Rotadaki yol iþaretleri görüntülenir. Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, Bul iþlevinin 
Seçenek tuþuyla ayný iþlevler görüntülenir.

• Sil - Kayýtlý rotalarý teker teker veya hepsini birden silebilirsiniz. Bir rotayý 
sildiðinizde, bu rotadaki yol iþaretleri silinmez.

• Hafýza durumu - Rotalarý kaydetmek için hafýzada ne kadar boþ yer olduðunu 
görüntüleyebilirsiniz.
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■ Yollarý kaydetme ve kayýtlý yollarý yönetme
GPS uygulamasý bulunduðunuz yerlerin kaydýný tutar. Ýzleme ekranýnda aþaðýdaki 
iþlevleri seçebilirsiniz:

• Geçerli yol - Yolu izleyebilir (Yola geri dön), yol günlüðünü silerek yeni bir 
günlük kaydýný baþlatabilir (Yolu sil), kaydý duraklatýp devam ettirebilir, yol 
günlüðünü kaydedebilir veya yol günlüðü hafýzasýnýn durumunu 
görüntüleyebilirsiniz.

Yola geri dön seçeneðini belirlerseniz, yolu baþlangýcýndan sonuna doðru mu 
(Baþlangýca), yoksa ters yönde mi (Varýþa) izleyeceðinizi de seçmeniz gerekir. 
Seçtiðiniz yol Rota kýlavuzu ekranýnda gösterilir ve Yola geri dön iþlevinin yerini 
Geri dönüþü kapat iþlevi alýr. Geri dönüþü kapat iþlevini kullanarak yolu Rota 
kýlavuzu ekranýndan kaldýrabilir ve yeni bir yol günlüðü kaydýný 
baþlatabilirsiniz.

• Kayýtlý yollar - Daha önce kaydedilmiþ yollarý görüntüleyebilirsiniz. Seçenek 
tuþuna basarak, seçtiðiniz yolu izleyebilir (Yola geri dön) veya silebilirsiniz.

• Ýzleme hýzý - GPS alýcýsýnýn yol bilgilerini ne sýklýkta kaydedeceðini 
seçebilirsiniz.

■ Ayarlarý tanýmlama
Ayarlar ekranýnda, GPS uygulamasýnda kullanýlan mesafe (uzunluk) birimini, hýz 
birimini ve rakým (yükseklik) birimini seçebilirsiniz. Ekran aydýnlatmasýný da 
ayarlayabilirsiniz.
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Kullanýlabilecek mesafe ve hýz birimleri þunlardýr: Metrik (kilometre ve metre), 
Ýngiliz (mil ve yarda), Deniz (deniz mili ve yarda).

Kullanýlabilecek rakým birimleri þunlardýr: Metre, Feet.

Ekran aydýnlatmasýný, uygulama kapanýncaya veya 15 saniye içinde otomatik 
olarak kapatýlýncaya kadar devrede olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ekran 
aydýnlatmanýn devredeyken batarya kullandýðýný unutmayýn.
23Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



4. Travel guide uygulamasýný kullanma

Travel guide uygulamasýný kullanmak için, bekleme modunda Menü tuþuna basýp 
Uygulamalar, Koleksiyon ve Uygulama seç seçeneklerini belirleyin. Travel guide 
seçeneðine ilerleyip Aç veya  tuþuna basýn. Kullanmak istediðiniz ana ekraný 
seçip Seç tuþuna basýn.

Travel guide uygulamasý þu ana ekranlarý içerir: Uydular, Rota planlama, Rota 
yardýmý ve Adres defteri.

Her ekranýn adý, erkanýn üst kýsmýnda gösterilir. Travel guide uygulamasýnýn 
ekranlarý ve iþlevleri bu bölümde açýklanmýþtýr.

 tuþuna basarak uygulamadan çýkabilirsiniz.

Travel guide uygulamasýnýn gerektirdiði mobil Ýnternet baðlantýsýnýn kurulmasý 
için bkz: GPS uygulamasý ve Travel guide uygulamasý, sayfa 8.

■ Harita servisi aboneliðini etkinleþtirme ve yenileme
Travel guide uygulamasýný ilk kez baþlattýðýnýzda, bu uygulamayla birlikte 
kullanýlan harita servisine (þebeke servisi) bir yýllýk abonelik iþlemini 
etkinleþtirmeniz istenir.

Harita hizmetini kullanmak istediðiniz bölgeye gidin ve Seç tuþuna basýn. Evet 
tuþuna basarak, seçilen bölge için abonelik isteðinizi onaylayýn.

Abonelik süresi dolduðunda, www.softwaremarket.nokia.com adresindeki Nokia 
Web sitesine gidin, Nokia 5140 cep telefonu ve Nokia Xpress-on GPS kapsülüyle 
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ilgili alaný seçin ve aboneliðinizi yenileyecek olan etkinleþtirme kodu için 
baþvurun. Etkinleþtirme kodunu aldýktan sonra, Travel guide uygulamasýný açýn ve 
Ayarlar, Abonelik, ardýndan Abonelik kodu seçeneklerini belirleyin. Etkinleþtirme 
kodunu tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn.  Travel guide uygulamasý, seçtiðiniz 
dönem ve bölge için aboneliðinizi etkinleþtirir.

Harita servisi (þebeke servisi) tarafýndan saðlanan harita içeriðinin, örneðin 
görülecek yerlerin adlarýnýn sizin anadilinizde olmayabileceðini unutmayýn.

■ Uydular hakkýndaki bilgileri görüntüleme
Uydular ekranýnda aþaðýdaki bilgiler görüntülenir: Tarih, saat, bulunduðunuz yerin 
coðrafi koordinatlarý, GPS alýcýsýnýn durumu, sinyal alýnabilen uydular ve GPS 
verilerinin doðruluk derecesi. Daha fazla bilgi için bkz: Uydular hakkýndaki bilgileri 
görüntüleme, sayfa 12.

Uydular ekranýnda herhangi bir seçim tuþuna basarsanýz, Konumu iþaretle iþlevini 
seçerek geçerli konumun koordinatlarýný yol iþareti olarak kaydedebilir, 
Konumumu göster iþlevini seçerek konumunuzu bir haritada görüntüleyebilir veya 
Ana menü tuþuna basarak Travel guide uygulamasýnýn ana menüsüne 
dönebilirsiniz.

■ Rotayý planlama
Rota planlama ekranýnda, baþlangýç noktasýný, ara noktalarý ve varýþ noktasýný 
belirleyerek rotanýzý planlayabilirsiniz. 

Hedefinize ulaþmak için Travel guide uygulamasýnýn size önereceði rota türlerini 
de belirleyebilirsiniz (Rota hesaplama). Harita servisi tarafýndan önerilen rotalarýn 
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yürüyüþ ve bisiklet kullanýmý açýsýndan en uygun seçenekler olduðunu unutmayýn. 
Araç kullanýmý için en uygun seçenek olmayabilirler.

1. Rota planlama ekranýnda, baþlangýç noktasý eklemek için Nereden, bir veya 
birkaç ara nokta eklemek için Geçiþ noktalarý veya varýþ noktasý eklemek için 
Nereye seçeneðine ilerleyip ortadaki seçim tuþuna basýn.

2. Ýstediðiniz noktalarý rotaya eklemek için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn:

• Bulunduðunuz konumu baþlangýç noktasý olarak eklemek için Geçerli 
konum seçeneðini belirleyin.

• Bir adresi baþlangýç veya varýþ noktasý olarak eklemek için Adres seçeneðini 
belirleyin. Bir adresi ara nokta olarak eklemek için sýrasýyla Seçenek ve 
Adres seçeneklerini belirleyin.

Ülke seçmek için önce ülke adýnýn ilk birkaç harfini tuþlayýn, ardýndan Bul ile 
ülkeye gidin ve Tamam seçeneðini belirleyin. 

Seçmek istediðiniz þehrin adýnýn ilk birkaç harfini girin veya  tuþuna 
basarak yakýn zamanda seçtiðiniz þehirlerin listesini çaðýrýp Tamam tuþuna 
basýn. Þehre ilerleyin ve Tamam tuþuna basýn veya Seçenek tuþunu 
kullanarak þu seçeneklerden birini belirleyin: Þehrin haritasýný 
görüntülemek için (bkz: Harita ekranýný kullanma, sayfa 32) Haritayý 
göster, þehri Travel guide uygulamasýnýn adres defterine kaydetmek için 
Kaydet, þehir hakkýndaki ayrýntýlý bilgileri görüntülemek için Daha fazla 
bilgi. Haritalarýn kullanýlabilirliðinin ve içeriðinin harita servisine (þebeke 
servisi) baðlý olduðunu unutmayýn.

Seçmek istediðiniz caddenin adýnýn ilk birkaç harfini girin veya  tuþuna 
basarak yakýn zamanda seçtiðiniz caddelerin listesini çaðýrýp Tamam 
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tuþuna basýn. Ýstediðiniz caddeyi seçip Tamam tuþuna basýn. Cadde aramak 
istemiyorsanýz, Sokak ekranýný boþ býrakýn ve Tamam tuþuna basýn.

Caddeyi seçtikten sonra ev numarasýný ve aradýðýnýz konumla kesiþen diðer 
caddeleri belirleyebilirsiniz.

• Görmek istediðiniz bir yeri (örneðin bir kütüphaneyi) baþlangýç veya varýþ 
noktasý olarak eklemek için Ýlgi alaný seçeneðini belirleyin. Görülecek yeri, 
ara nokta olarak eklemek için Ekle seçeneðine basýn ve Ýlgi alaný seçeneðini 
belirleyin. Ýstediðiniz arama seçeneðine gidin (Kategori, Alt kategori, Bulma 
ölçütü veya Ýsim) ve ayarýný deðiþtirmek için Düzenle seçeneðini belirleyin.

Kategori veya Alt kategori seçeneðini belirlediyseniz, görmek istediðiniz 
yerin dahil olduðu kategoriyi (örneðin Toplum) veya alt kategoriyi (örneðin 
Kütüphane) de seçmeniz gerekir.

Bulma ölçütü seçeneðini belirlediyseniz, görülecek yerler arasýndan 
bulunduðunuz konuma en yakýn olaný aramak için En yakýn seçeneðini, 
belirli bir adresin yakýnýnda olan veya Travel guide uygulamasýnýn adres 
defterinde listelenen görülecek yeri aramak için Adrese yakýn seçeneðini 
belirleyin.

Ýsim seçeneðini belirlediyseniz, aradýðýnýz görülecek yerin ismini tuþlayýn.

Görülecek yerler aramak için Seçenek tuþuna basýn ve Bul seçeneðini 
belirleyin.

Bulunan görülecek yerler ve geçerli konumunuzla aralarýndaki mesafe 
görüntülendiðinde, görmek istediðiniz yerin üzerine gidip Tamam tuþuna 
basarak bu noktayý rotaya ekleyebilir veya Seçenek tuþunu kullanarak 
aþaðýdaki iþlevlerden birini seçebilirsiniz: 
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• Bilgiler - Görülecek yer hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ekrana getirir. 
Seçenek tuþuna basarak, örneðin görülecek yeri harita üzerinde görmek 
için (bkz: Harita ekranýný kullanma, sayfa 32) Haritayý göster seçeneðini 
belirleyebilir veya Ara tuþuna basarak, görülecek yerin telefon numarasý 
bilgi ekranýnda varsa bu numarayý arayabilirsiniz.

• Kaydet - Görülecek yeri Travel guide uygulamasýnýn adres defterine 
kaydedebilirsiniz.

• Travel guide uygulamasýnýn adres defterinden bir baþlangýç veya varýþ 
noktasý eklemek için Adres Defteri iþlevini ve eklemek istediðiniz adresi 
seçin. Adres defterinden ara nokta eklemek için Ekle tuþuna basýn ve Adres 
Defteri seçeneðini ve istenen adresi seçin.

3. 2. adýmda bir baþlangýç veya varýþ noktasý eklediyseniz 4. adýmla devam edin. 

2. adýmda bir ara nokta eklediyseniz þunlarý yapýn: Geçiþ noktalarý ekranýnda 
ara nokta görüntülendiðinde, bu noktayý rotaya eklemek için Yapýldý tuþuna 
basýn; yeni bir ara nokta eklemek, ara noktayý silmek veya ara noktalar 
listesindeki yerini deðiþtirmek istiyorsanýz Seçenek tuþuna basýn.

4. Ýstediðiniz tüm noktalarý ekledikten sonra Seçenek tuþuna basarak aþaðýdaki 
iþlevlerden birini seçebilirsiniz:

• Gezin - Rota yardýmý ekranýndaki bir harita üzerinde konumunuzu görebilir 
ve rotayý haritada izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Rotayý haritada 
izleme, sayfa 30.

• Genel harita - Bir baþlangýç ve varýþ noktasý tanýmladýðýnýzda, rotanýn 
tamamýnýn haritasýný gösterir. Bu iþlevin kullanýmý için bkz: Harita ekranýný 
kullanma, sayfa 32.
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• Haritayý göster - Baþlangýç veya varýþ noktasýnýn haritasýný gösterir. Bu 
iþlev, yalnýzca Nereden veya Nereye alaný (Rota planlama ekranýndaki) 
seçilmiþse kullanýlabilir.

• Kaydet - Adresi Travel guide uygulamasýnýn adres defterine 
kaydedebilirsiniz. Bu iþlev, yalnýzca Nereden veya Nereye alaný (Rota 
planlama ekranýndaki) seçilmiþse kullanýlabilir.

• Daha fazla bilgi - Seçtiðiniz adres, kavþak noktasý veya görülecek yer 
hakkýnda ayrýntýlý bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Görülecek yer hakkýnda 
ayrýntýlý bilgiler ekrana geldiðinde Seçenek tuþuna basarak örneðin adresi 
harita üzerinde görebilirsiniz.

Bu iþlev, yalnýzca Nereden veya Nereye alaný (Rota planlama ekranýndaki) 
seçilmiþse kullanýlabilir.

■ GPS adres defterini yönetme
Travel guide uygulamasý, adresleri, kavþak noktalarýný ve görülecek yerleri 
kaydedebileceðiniz bir adres defteri içerir. Adres defteri ekranýnda bu defterin 
içeriðini istediðiniz gibi düzenleyebilirsiniz. GPS uygulamasý da bu adres defterini 
kullanýr.

GPS ve Travel guide uygulamalarýnýn birkaç ekranýnda görüntülenen 
Konumu iþaretle iþlevini kullanarak, geçerli konumunuzu da adres 
defterine kaydedebilirsiniz.

• Bul - Adres defteri kayýtlarýný, bulunduðunuz konumla arasýndaki mesafeye 
göre (En yakýn) veya ismini tuþlayarak (Ýsme göre) arayabilirsiniz. Ýsme göre 
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seçeneðini belirlerseniz, adres defteri kaydýnýn ilk harflerini yazýp Bul tuþuna 
basýn.

Arama sonuçlarý listesi görüntülendiðinde, istediðiniz giriþin üzerine gidip 
Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek tuþunu kullanarak adresi baþlangýç veya varýþ 
noktasý olarak belirleyebilir, harita üzerinde görebilir (bkz: Harita ekranýný 
kullanma, sayfa 32), kýsa mesajla gönderebilir (þebeke servisi) veya adresteki 
telefon numarasýný arayabilirsiniz.

• Ekle - Geçerli konumunuzu, istediðiniz herhangi bir adresi veya görülecek yeri 
adres defterine kaydedebilirsiniz.

• Sil - Adres defterindeki kayýtlarý teker teker veya hepsini birden silebilirsiniz.

• Hafýza durumu - Adres defteri için hafýzada ne kadar boþ yer olduðunu 
görüntüleyebilirsiniz.

Bir adres defteri kaydýný kýsa mesajla alma
Bir adres defteri kaydýný kýsa mesaj olarak aldýðýnýzda, telefonunuz bekleme 
modundayken bir notla bunu haber verir. Kaydý görüntülemek ve kaydetmek için 
Göster tuþuna basýn, kaydýn üzerine gidip Bilgiler ve Seçenek tuþlarýna bastýktan 
sonra Kaydet seçeneðini belirleyin.

Adres defteri ekranýndaki adresleri gönderebilirsiniz.

■ Rotayý haritada izleme
Rota yardýmý ekraný, Rota planlama ekranýndaki Gezin seçeneðiyle 
etkinleþtirdiðiniz rotayý görüntüler ve sizi varýþ noktasýna yönlendirir.
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Ekranýn alt tarafýnda o anda bulunduðunuz caddenin adý, ekranýn tepesinde de 
gideceðiniz bir sonraki caddenin adý gösterilir. Geçerli konumunuz  ile 
belirtilir. Rota ise kýrmýzýyla gösterilir.

GPS alýcýsý GPS uydularýndan gereken konumlandýrma bilgilerini alamazsa, bilinen 
en son konumunuzun haritasý gösterilir, konum simgesi gizlenir ve ekranýn 
ortasýnda bir soru iþareti görüntülenir.

Kaydýrma tuþlarýný kullanarak haritayý el ile kaydýrdýðýnýzda, ortadaki seçim tuþuna 
basarak uygulamanýn konumunuza göre haritayý otomatik olarak 
güncelleþtirmesini saðlayabilirsiniz.

GPS alýcýsý, GPS uydularýndan gereken konumlandýrma bilgilerini alýrken, Rota 
yardýmý ekranýndaki herhangi bir seçim tuþuna basarsanýz, aþaðýdakileri 
yapabilirsiniz:

• Güzergahýnýzdaki yön deðiþikliklerinin listesini görüntüleyebilirsiniz (Yolculuk 
planý). Her yön deðiþikliði ile bir önceki arasýndaki mesafe köþeli parantez 
içinde gösterilir.

• Ýstediðiniz yakýnlaþtýrma/uzaklaþtýrma düzeyini seçebilirsiniz (Yakýnlaþtýr).

• Uygulamayý, bulunduðunuz konuma göre haritayý otomatik olarak 
güncelleþtirecek þekilde ayarlayabilirsiniz (Konumumu izle).

• Geçerli konumunuzun koordinatlarýný daha sonra kullanmak üzere yol iþareti 
olarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Yol iþaretini kaydetme 
(Konumu iþaretle), sayfa 14.

• Geçerli rotayý devreden çýkarabilirsiniz. Rota silinir.
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Kaydýrma tuþunu kullanarak haritayý kaydýrabilirsiniz. Ortadaki seçim tuþuna 
basarak uygulamanýn konumunuza göre haritayý otomatik olarak 
güncelleþtirmesini saðlayabilirsiniz.

■ Harita ekranýný kullanma
Harita ekranýna, birkaç ekranda görüntülenen Haritayý göster seçeneðiyle 
ulaþabilirsiniz. Harita ekranýnda, seçilen adresin, kavþak noktasýnýn veya görülecek 
yerin konumu bir harita üzerinde gösterilir. Kaydýrma tuþunu kullanarak haritayý 
kaydýrabilirsiniz. 

Harita ekranýnda Seçenek tuþuna basarak haritanýn yakýnlaþtýrma/uzaklaþtýrma 
düzeyini veya harita üzerinde istediðiniz noktayý seçebilirsiniz. 

■ Ayarlarý tanýmlama
Ayarlar ekranýnda harita servisi (þebeke servisi) aboneliðinizin durumunu kontrol 
edebilir veya abonelik etkinleþtirebilir, gerekirse Travel guide uygulamasý için ölçü 
birimi seçebilir ve ekran aydýnlatmasýný ayarlayabilirsiniz.

Kullanýlabilecek mesafe ve hýz birimleri þunlardýr: Metrik (kilometre ve metre), 
Ýngiliz (mil ve yarda), Deniz (deniz mili ve yarda).

Kullanýlabilecek rakým birimleri þunlardýr: Metre, Feet.

Ekran aydýnlatmasýný, uygulama kapanýncaya veya 15 saniye içinde otomatik 
olarak kapatýlýncaya kadar devrede olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ekran 
aydýnlatmanýn devredeyken batarya kullandýðýný unutmayýn.
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler 
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik 
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik 
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným 
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya 
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn 
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn 
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa, onarým için cihazý en yakýn yetkili servise götürün.
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