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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý 
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu cihazý yalnýzca kalifiye personel onarabilir.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.
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1. Genel Bakýþ

Nokia Xpress-onTM Eðlence kapsülü Nokia 3220 cep telefonunuzu havada 
sallayarak, sesli veya ses olmadan, kendinizi ifade etmenize olanak tanýr. Kapsül, 
telefonu eðip hareket ettirerek oynayabileceðiniz iki hareketli oyun da içerir. 

Kapsülle birlikte, kapsülün kullanýlabilmesi için önce telefona takýlmasý gereken 
bir konektör gelir. Konektör, satýþ paketinde kapsülün altýnda bulunabilir.

Bu kullaným kýlavuzunda Nokia Xpress-on Eðlence kapsülünün ön ve arka 
bölümlerinin nasýl takýlacaðý ve Wave message uygulamasýnýn ve hareketli 
oyunlarýn nasýl kullanýlacaðý açýklanmýþtýr.

Nokia Xpress-on Eðlence kapsülünü kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným 
kýlavuzunu dikkatle okuyun. Bu kullaným kýlavuzunun yaný sýra, önemli güvenlik ve 
bakým bilgilerini içeren Nokia 3220 cep telefonunuzun kullaným kýlavuzunu da 
okuyun. Nokia ürününüzle ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/
support adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakýn.

Nokia Xpress-on Eðlence kapsülü Nokia 3220 cep telefonunuza takýldýðýnda, 
telefon bazý donanýmlarla kullanýlamayabilir.

Nokia Xpress-on Eðlence kapsülü, telefonun bataryasýný kullanýr. Kapsülü 
kullandýðýnýzda telefonun bataryasýnýn daha çabuk tükeneceðini unutmayýn.
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2. Takma

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

Nokia 3220 cep telefonunuzun arka ve ön kapaklarýný deðiþtirme hakkýnda genel 
talimatlar için, birlikte gelen kullaným kýlavuzuna bakýn.

Nokia Xpress-on Eðlence kapsülünü ve konektörünü takmak için:

1. Nokia 3220 cep telefonunuzun orijinal 
arka kapaðýný çýkartýn. Resimde 
gösterilen yuvadan lastik parçayý 
çýkartýn. Kapsülle birlikte verilen 
konektörü yuvaya takýn. Lastik parçayý 
çýkartmak veya konektörü takmak için 
herhangi bir alet kullanmayýn. 
Konektörü doðru bir þekilde taktýktan 
sonra çýkartmayýn. 

2. Nokia Xpress-on Eðlence kapsülünün ön kapaðýný takýn.

3. Nokia Xpress-on Eðlence kapsülünün arka kapaðýný takýn.

4. Telefonu açýn.

5. Telefonunuzdaki tarih ve saati ayarlayýn.



7Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

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

6. Wave message uygulamasýný ve hareketli oyunlarý yüklemek için, Koleksiyon alt 
menüsünde Cover browser seçeneðini belirleyin ve yüklemek istediðiniz 
uygulamalarý seçin. Wave message uygulamasý Koleksiyon alt menüsüne, 
oyunlar da Oyunlar alt menüsüne eklenir. Yükleme iþlemi birkaç dakika sürer.

Üç uygulamanýn tümünü yüklemezseniz, Cover browser uygulamasýný 
kullanarak kalan uygulamalarý daha sonra yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzdaki tarih ve saatin doðru ayarlanmýþ olduðundan emin olun.

Wave message uygulamasýný veya herhangi bir hareket oyununu baþlatmayý 
denediðinizde telefon, kapsülün takýlmadýðýný belirten bir mesaj görüntülerse arka 
kapaðý çýkartýp yeniden takýn ve tekrar deneyin.

Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn 
eriþiminden uzak tutun.
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3. Wave message uygulamasýný kullanma

Wave message uygulamasýný kullanarak ýþýklý mesajlar oluþturabilirsiniz. 
Uygulamayý baþlatmak için, bekleme modunda Menü tuþuna basýp, Uygulamalar, 
Koleksiyon ve Uygulama seç seçeneklerini belirleyin, Wave message seçeneðine 
ilerleyin ve Aç veya  tuþuna basýn.

■ Uygulama dilini seçme
Wave message uygulamasýný ilk kez baþlattýðýnýzda uygulama, telefonda geçerli 
olarak kullanýlmakta olan dili içeriyorsa bu dili seçer. 

Telefon dili uygulamada yoksa, uygulama, dili GPRS (genel paket radyo servisi) 
þebeke servisini mi yoksa veya HSCSD (yüksek hýzlý veri iletimi) þebeke servisini mi 
kullanarak indirmeyi denemek istediðinizi sorar. Dili indirmek için Evet tuþuna, 
uygulamada Ýngilizce kullanmak içinse Hayýr tuþuna basýn.

GPRS veya HSCSD þebeke servisini kullanmak için, Nokia 3220 cep telefonunuzun 
Web menüsünde mobil Ýnternet baðlantýsý için tarayýcý ayarlarýný tanýmlayýn. Daha 
fazla bilgi için, 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.

Servis saðlayýcýnýzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, þebeke özellikleri, 
fatura tutarýnýn yuvarlanmasý, vergiler ve benzeri etkenlere baðlý olarak deðiþebilir.
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■ Metin içeren bir ýþýklý mesaj oluþturma
Wave message uygulamasýný baþlatýp, Mesaj oluþtur seçeneðini belirleyin. En çok 
15 karakterden oluþan bir mesaj yazýn. Surat eklemek için, Seçenek tuþuna basýp 
Surat ekle seçeneðini belirleyin.

Mesajý havada göstermek için, Göster tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Bir ýþýklý mesajý 
havada gösterme, sayfa 11. Mesajý daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için, 
Seçenek tuþuna basýp Kaydet seçeneðini belirleyin.

Telefonu, havada sallandýðýnda bir melodi çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz: Wave 
message uygulamasýnýn ana menüsünde Ayarlar seçeneðini ve Ses listesi 
seçeneðini belirleyin.

■ Görüntü içeren bir ýþýklý mesaj oluþturma
Wave message uygulamasýný baþlatýp, Görüntü oluþtur seçeneðini belirleyin. Bir 
resim çizin. Resim tamamlandýðýnda, Seçenek tuþuna basýn ve resmi havada 
göstermek için Göster seçeneðini belirleyin.

Resmi çizerken, aþaðýdakileri yapabilirsiniz:

• Ýmleci hareket ettirmek için, kaydýrma tuþlarýný kullanýn. Alternatif olarak, 
imleci yukarý doðru hareket ettirmek için 2 tuþuna, sola doðru hareket ettirmek 
için 4 tuþuna, saða doðru hareket ettirmek için 6 tuþuna, aþaðý doðru hareket 
ettirmek içinse 8 tuþuna basabilirsiniz.

• Resmin tamamý düzenleme ekranýna sýðmýyorsa, küçük ekranda kýrmýzý kenarlý 
seçim çerçevesini saða veya sola hareket ettirerek düzenlenecek alaný 
seçebilirsiniz.
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• Çizim modunu seçmek için, Seçenek tuþuna basýp Modu deðiþtir seçeneðini 
ardýndan da Çizim (çizgi çizmek için) veya Normal (tek bir nokta çizmek için) 
seçeneðini belirleyin. Alternatif olarak, çizim sýrasýnda 1 tuþuna da 
basabilirsiniz. Çizim modu göstergesi düzenleme görünümünün üstünde, 
ekranýn sol tarafýnda gösterilir.

Normal seçeneði belirlendiðinde, bir nokta çizebilir veya 5 tuþuna basarak 
geçerli noktanýn rengini deðiþtirebilirsiniz. Normal, standart çizim modudur.

Çizim seçili olduðunda, kalemi kaldýrmak (imleci hareket ettirmek) veya 
indirmek (çizime devam etmek) için 5 tuþuna basabilirsiniz.

• Silgiyi etkinleþtirmek için, Seçenek tuþuna basýp Modu deðiþtir ve Temizle 
seçeneklerini belirleyin. Alternatif olarak, çizim sýrasýnda 3 tuþuna da 
basabilirsiniz. Silgiyi kullanýrken, 5 tuþuna basarak silgiyi kaldýrabilir (imleci 
hareket ettirebilir) veya indirebilirsiniz.

• Kapalý bir alaný doldurmak için, Seçenek tuþuna basýp Modu deðiþtir ve Doldur 
seçeneðini belirleyin. Alternatif olarak, çizim sýrasýnda 7 tuþuna da 
basabilirsiniz. Ýmleci istediðiniz alana taþýyýn ve alaný doldurmak için 5 tuþuna 
basýn.

• Geçerli görüntüye baþka bir görüntü eklemek için, Seçenek tuþuna basýp 
Görüntü ekle seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz görüntünün bulunduðu klasörü 
seçin (Arþiv veya Þablonlar), görüntüye ilerleyin ve Ekle tuþuna basýn. Resmi, 
eklemek istediðiniz yere taþýyýn, Seçenek tuþuna basýn ve Tamam seçeneðini 
belirleyin. Eklenen görüntüyü kaldýrmak için, Seçenek tuþuna basýp Geri al 
seçeneðini belirleyin.



11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Görüntüye metin eklemek için, Seçenek tuþuna basýp Metin ekle seçeneðini 
belirleyin. Metni girin ve Ekle tuþuna basýn. Metni, eklemek istediðiniz yere 
taþýyýn, Seçenek tuþuna basýn ve Tamam seçeneðini belirleyin. Metni 
kaldýrmak için, Seçenek tuþuna basýp Geri al seçeneðini belirleyin.

• Görüntüyü Arþiv klasörüne kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp Kaydet 
seçeneðini belirleyin.

• Görüntüyü kaydetmeden ekraný temizlemek için, Seçenek tuþuna basýp Ekraný 
temizle seçeneðini belirleyin.

■ Bir ýþýklý mesajý havada gösterme
Mesajý göstermek için, telefonun arka yüzünü mesajý göstermek istediðiniz kiþiye 
doðru çevirin ve telefonu havada eþit aralýklarla sallayýn. Arka kapakta bulunan 
LED’ler mesajý havaya yansýtýr. LED’ler en iyi karanlýkta ve arkanýzda koyu bir 
artalan varken çalýþýr ve optimal görüntüleme mesafesi 1 - 6 metre arasýndadýr. 

Mesaj havada görünmezse, telefonu yatay olarak daha hýzlý sallamayý deneyin. 
Optimal sallama hýzýný ve pozisyonunu bulmak için, telefonunuzu örneðin bir 
aynanýn önünde sallayarak deneme yapabilirsiniz.

■ Önceden oluþturulmuþ bir ýþýklý mesajý havada gösterme
Wave message uygulamasýný baþlatýp, ýþýklý mesajýn kayýtlý olduðu klasörü seçin 
(Arþiv veya Þablonlar). Ýstediðiniz mesaja gidin, Þablonlar klasöründe Göster 
tuþuna basýn veya Seçenek tuþuna basýp Arþiv klasöründe Göster seçeneðini 
belirleyin.
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Arþiv klasöründe kayýtlý olan bir mesajý düzenlemek veya silmek için, Seçenek 
tuþuna basýp Düzenle veya Sil seçeneðini belirleyin.

■ Uygulamayý kullanma hakkýndaki talimatlarý 
görüntüleme

Wave message uygulamasýný baþlatýn, Talimatlar seçeneðini ve istediðiniz konuyu 
seçin.

■ Uygulama ayarlarýný deðiþtirme
Wave message uygulamasýný baþlatýp, Ayarlar seçeneðini belirleyin. Mesajý havada 
gösterirken çalýnan sesi seçebilir (Ses listesi), ses düzeyini ayarlayabilir veya sesi 
açýp kapatabilirsiniz. 

Ayrýca uygulama için, telefonunuz için geçerli olarak seçili olan dili indirmeye de 
çalýþabilirsiniz (Dil). Dil ayarý yalnýzca dil otomatik seçilmediyse veya dili Wave 
message uygulamasýný ilk kez baþlattýðýnýzda indirmediyseniz kullanýlabilir. Daha 
fazla bilgi için bkz: Uygulama dilini seçme, sayfa 8.
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4. Hareketli oyunlarý oynama

Nokia Xpress-on Eðlence kapsülü iki hareketli oyun içerir; AirExpress ve 
SwampRacer. Bu oyunlarý, telefonunuzu öne, arkaya, sola veya saða yatýrarak 
kontrol edebilirsiniz. Bu iþlemler kapsüldeki dahili ivme sensörü kullanýlarak 
gerçekleþtirilir.

Söz konusu oyunlardan birini baþlatmak için, bekleme modunda Menü tuþuna 
basýp Uygulamalar, Oyunlar ve Oyun seç seçeneklerini belirleyin. AirExpress veya 
SwampRacer’ý seçip Aç veya  tuþuna basýn.

Oyunu oynama hakkýndaki ayrýntýlar için, her oyunun ana menüsünde Talimatlar 
seçeneðini belirleyin. 

JavaTM uygulamalarýný kullanma hakkýnda genel bilgi almak için, Nokia 3220 cep 
telefonunun kullaným kýlavuzuna bakýn.

■ Oyun ayarlarý
Her oyunun, oyunu gereksinimlerinize göre özelleþtirmenize olanak tanýyan kendi 
ayarlarý vardýr. Ývme sensörünü kalibre edebilir, kontrol hassasiyetini ayarlayabilir 
ve kontrol tipini seçebilirsiniz (yalnýzca SwampRacer için). Ayarlara eriþmek için, 
oyuna özgü ayarlar menüsüne gidin ve istediðiniz seçeneði belirleyin.

Sensörü kalibre etmek için, telefonu oyun oynarken genellikle tutmak istediðiniz 
konumda bir saniye tutun.
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Kontrol hassasiyeti ayarý, sürat teknesini veya uçaðý yönlendirmek için telefonu ne 
kadar eðmeniz gerektiðini tanýmlamanýza olanak verir. Hassasiyeti oyun sýrasýnda 
1 - 5 arasýndaki tuþlardan birine basarak da deðiþtirebilirsiniz.

Kontrol tipi ayarý, SwampRacer oyununda sürat teknesini yönlendirdiðinizde 
aracýn nasýl davranacaðýný tanýmlamanýza olanak tanýr.

Oyunlar için sesleri, ýþýklarý ve titreþimleri ayarlamak için bekleme modunda Menü 
tuþuna basýp Uygulamalar, Oyunlar, Uygu. ayarlarý seçeneklerini ve istediðiniz 
seçeneði belirleyin.

■ AirExpress
AirExpress, egzotik takýmadalarýn etrafýnda serbestçe uçmanýza olanak tanýr. Yarýþ 
modunda balonlarý patlatýrken veya teslimat modunda çeþitli paketleri teslim 
ederken balinalara ve patlayan yanardaðlara dikkat edin.

Telefonu eðerek uçaðý yönlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, AirExpress 
oyununda Talimatlar seçeneðini belirleyin.

■ SwampRacer
SwampRacer, bataklýklý bölgelerde geçen yüksek oktanlý sürat teknesi yarýþ 
oyunudur.

Telefonu eðerek sürat teknesini yönlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 
SwampRacer oyununda Talimatlar seçeneðini belirleyin.
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Bakým ve onarým

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

• 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.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre 
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• 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.

• Tüm ýþýk sensörü merceklerini temizlemek için yumuþak, temiz ve kuru bir bez parçasý 
kullanýn.

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


