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Başlarken

Merhaba
Nokia cihazınız sonsuz fırsatlar dünyasına açılan kapınızdır. İnternete, Ovi hizmetlerine
ve sosyal ağ hizmetlerine erişebilir, arkadaşlarınızla her an bağlantıda olabilirsiniz.
Varolan şebeke ve bağlantı yöntemleri arasından daima en iyisini seçebilirsiniz.

Cihazınızda dahili bir GPS (küresel konumlandırma sistemi) anteni vardır, böylece dünya
üzerindeki beli başlı şehirleri keşfedebilirsiniz. Kolay şekilde harita yüklemek, gezi
planlamak ve adrese göre istediğiniz yerlerin rotasını aramak için Ovi Haritalar'ı
kullanın.

Cihazınızda arkadaşlarınızla canlı olarak sohbet etmenize olanak veren bir de kamera
vardır. Mesaj göndermek ve sosyal bağlantı programlarına erişmek için sosyal merkezi
kullanın.

Satış paketi
Satış paketinde aşağıdakiler bulunur:
• Nokia Booklet 3G
• AC-200 şarj cihazı ve ülkeye özgü kablo
• WH-205 stereo kulaklıklı mikrofon seti
• Nokia mobil cihazınız için CA-126 USB şarj ve bağlantı kablosu
• Temizleme bezi
• Başlangıç kılavuzu

Satış paketi içeriği cihazın satın alındığı bölgeye veya ülkeye göre değişebilir.

          Başlarken
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Kurulum, tuşlar ve parçalar

Cihazınızı ayarlayın
SIM kart yuvasının kapağını açma
SIM kart (ve hafıza kartı) yuvasının kapağını açın (4).

SIM kartı takma
SIM kartı takın (5). Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve
kesik köşenin doğru tarafa baktığından emin olun. Cihaz açıkken de SIM kartı
takabilirsiniz.

Cihazınızı açma
Cihazı açmak için açma/kapatma tuşuna basın (3).

Tuşlar ve parçalar

1 Mikrofon
2 Web kamerası
3 Açma/kapatma düğmesi
4 Hafıza kartı ve SIM kart yuvasının kapağı
5 SIM kart yuvası
6 USB konektörü
7 Şarj cihazı konektörü
8 HDMI konektörü
9 Ses konektörü
10 Şarj cihazı kablosu, güç fişi ülkeye göre değişir.
11 Şarj cihazı adaptörü
12 Taşıma için etrafına kablo sarılmış şarj cihazı adaptörü. Kullanım için kabloyu

açın.

Donanımlar
Ürününüzle birlikte kullanmak üzere ayrı olarak aksesuar (örneğin, taşıma kılıfı,
ethernet adaptörü, USB-VGA adaptörü ve farklı türde kulaklıklar) satın alabilirsiniz.

Cihazınızla birlikte kullanılabilecek aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
www.nokia.com.

Kurulum, tuşlar ve parçalar
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Windows kurulumu

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, karşılama sihirbazı yükleme işlemi sırasında size yardımcı
olur. Ekrandaki talimatları izleyin.

Bu kılavuzda kullanılan ve kurulum aşamasını açıklayan grafikler sadece başvuru içindir,
ekranda göreceğiniz grafiklerden farklı olabilir.

1. Windows 7'yi çalıştırma
Windows 7 işletim sistemi cihazınıza önceden yüklenmiştir. İlk başlatma sırasında
Windows 7 kurulumunu başlatmanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin. Kurulumu
tamamladıktan sonra, cihaz tanımladığınız ayarlarla yeniden başlatılır. Cihazınız
yeniden başlatıldığında kullanıma hazırdır.

Ayarlarda gerekli tanımlamayı yaptıysanız, şebekeye bağlandığınızda Windows
güncellemelerini otomatik olarak alırsınız. Sistemi yükseltmek büyük miktarda veri
aktarımını gerektirebilir ve veri ücretleri alınabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi
için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Nokia Booklet yazılım güncelleyici
Nokia Booklet yazılım güncelleyici cihazınıza önceden yüklenmiştir. Nokia Booklet
yazılım güncelleyici, varolan güncellemeleri oturum açıldıktan sonra otomatik olarak
haftada bir kontrol eder. Yeni yazılımları indirmek için talimatları izleyin.

Yeni yazılım indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile
ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Kablosuz bağlantıları yapılandırma
Kullanılacak bağlantı yöntemlerini görüntülemek, seçmek ve kablosuz bağlantıları
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için fn + F10 tuşlarına basın.

Kablosuz LAN (WLAN) ağlarına bağlanmak için ekranın sağ alt köşesindeki sistem
tepsisinden kablosuz ağ bağlantısı iletişim kutusunu açın.

4. Sosyal merkez
fn + F11 tuşlarına basın ve talimatları izleyin.

5. Mobil cihazınızı senkronize etme
Nokia Ovi Suite yükleyicisini açmak ve Nokia Ovi Suite'i yüklemek için, masaüstündeki
simgeyi seçin. Nokia Ovi Suite ile, Nokia Booklet 3G cihazınızı uyumlu bir cihazla
senkronize edebilirsiniz.

Senkronize etmek için Nokia Ovi Suite'i açın ve talimatları izleyin.

Windows kurulumu
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Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara
uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı
olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım
kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA
Şebeke bağlantısı gerektiren
kablosuz cihaz kullanımının
yasak olduğu veya girişim ya da
tehlikeye neden olabileceği
durumlarda cihazı açmayın.

ETKİLEŞİM
Tüm kablosuz cihazlar,
performansı etkileyebilecek
girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN
Her türlü kısıtlamaya uyun.
Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt,
kimyasal veya patlama
alanlarının yakınındayken
cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS
Bu ürünü yalnızca kalifiye
personel monte edebilir veya
onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnızca onaylı donanımları ve
bataryaları kullanın. Uyumsuz
ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazınız suya dayanıklı
değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALARI
Cihazınızın ekranı camdan
yapılmıştır. Cihaz sert bir
yüzeye düşürülürse veya büyük
bir hasara maruz kalırsa bu cam
kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın
cam parçalarına dokunmayın
veya kırılan camı cihazdan
çıkarmaya çalışmayın. Cihazı,
cam yetkili servis personeli
tarafından değiştirilene kadar
kullanmayın.

4 Güvenlik
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1. Önemli bilgiler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce
tüm yükleme ve güvenlik bilgilerini
okuyun.

Bataryayı şarj etme
Not:  Bataryayı şarj etmek için yalnızca
uyumlu bir şarj cihazı kullanın.

Uyarı:
Başka cihazları şarj etmek için cihazınızın
şarj cihazını kullanmayın. Şarj cihazını
başka cihazlara bağlamak hasara neden
olabilir.

Bataryanız fabrikada kısmen
doldurulmuştur.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj
etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı
kullanabilirsiniz.

İpucu: Bir mikro USB veya Nokia 2 mm fiş
bağlantısı kullanarak harici bir cihazı şarj
edebilirsiniz. Bir mobil cihazı bağlayın
(örneğin, verilen USB veri kablosunu
kullanarak). Harici bir cihazı şarj etmek
gücü azaltır ve cihazınızın bataryası daha
hızlı şekilde boşalır.

Sabit disk koruması
Cihazınızda sabit disk koruması
mevcuttur. Bu özellik cihazınız
düştüğünde veya ani başka hareketler
olduğunda disk yüzeyini çeşitli zararlara
karşı korur. Sabit disk koruması
verilerinizi ve sabit diskinizi zarar
görmekten koruyabilir.

2. Destek

Destek bulma
Ürününüzün kullanımı veya cihazınızın
nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilgi
almak istediğinizde, yönergeler ve sık
sorulan sorular için www.nokia.com/
support adresindeki destek sayfalarına
veya çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım
seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile
görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair.
Cihazınızı onarıma göndermeden önce
cihazınızdaki verileri her zaman
yedekleyin.

Cihazdaki destek
Yardım ve Destek uygulamasında,
cihazınızın özellikleri ve işlevleri ile ilgili
daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yardım ve Destek uygulamasında konuları
ve destek hizmetlerini arayabilir, sorun
giderebilirsiniz.

Yardım ve Destek'i açın
Başlat > Yardım ve Destek'i seçin.

Önemli bilgiler 5
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3. Cihazınızdaki tuşlar ve
parçalar

Tuşlar ve parçalar

1 Web kamerası
2 Mikrofon
3 Göstergeler
4 İşlev/Kısayol tuşları
5 Klavye
6 Dokunmatik yüzey
7 Dokunmatik yüzey düğmeleri

8 HDMI konektörü
9 USB konektörleri (USB 2.0)
10 Ses konektörü
11 Hoparlör
12 Hoparlör
13 Açma/kapatma düğmesi
14 Hafıza kartı ve SIM kart yuvasının

kapağı
15 USB konektörü
16 Şarj cihazı konektörü

17 Batarya

Bataryayı çıkarma
Batarya mandallarını cihazın yanlarına
doğru iterek kilitlerini açın.

Mandallar tam olarak açıldığında, batarya
serbest kalır, artık çıkarabilirsiniz.

6 Cihazınızdaki tuşlar ve parçalar
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Göstergeler

Şebeke elektriği (şarj cihazı)
Batarya
Uyku modu
3G bağlantısı etkin
Kablosuz LAN (WLAN) etkin
Bluetooth bağlantısı

Klavye kısayolları
Klavye kısayolları ile, cihazınızı daha etkili
şekilde kullanabilirsiniz.

İşlev tuşları

Fn+F1 — Geri/Geri sar
Fn+F2 — Çal/Duraklat
Fn+F3 — İleri/İleri sar
Fn+F4 — Sesi kapat
Fn+F5 — Sesi azalt
Fn+F6 — Sesi yükselt
Fn+F7 — Ekran parlaklığını azalt
Fn+F8 — Ekran parlaklığını artır
Fn+F9 — Ekran modunu değiştir
Fn+F10 — Bağlantı yöntemlerini
etkinleştirin
Fn+F11 — Sosyal merkezi aç
Fn+F12 — Ekranı yazdır

Açma/kapatma düğmesi

Yanıt vermediğinde cihazı kapatma
Açma kapatma tuşunu en az dört saniye
süreyle basılı tutun.

Uçuş modunda başlatma
Cihazınızı dahili WLAN'ı, 3G'yi veya
Bluetooth anteni etkinleştirmeden
başlatmak için açma kapatma tuşunu
yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutun.

Uçuş modunu devre dışı bırakma
fn + F10 tuşlarına basın ve uçak simgesini
seçin.

Örneğin, güç planını değiştirmek veya
cihazı kapatmak için açma kapatma
tuşuna basın ve aşağıdakilerden birini
seçin:

Dengeli — Mümkün olduğunda
performans ile güç tüketimini dengeler.
Yüksek performans — Bataryanın
tasarruflu kullanımına değil, performansa
öncelik verir.
Güç tasarrufu  — Güç tüketimini en aza
indirir.
Uyku  — Sistemi bekleme moduna alır.
Yeniden başlat  — Cihazınızı kapatıp
yeniden başlatır.
Kapat — Cihazınızı kapatır.

Anten konumları
Cihazınızda dahili ve harici bir anten
olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı
zaman gereksiz yere antene
dokunmaktan kaçının. Antene
dokunulması iletişim kalitesini etkiler,
daha yüksek bir güç düzeyinde
çalışmasına neden olabilir ve batarya
ömrünü kısaltabilir.

Cihazınızdaki tuşlar ve parçalar 7
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1 Hücresel anten/GPS anteni (solda)
2 WLAN anteni
3 Bluetooth anteni

Hafıza kartı
Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia
tarafından onaylanmış SD kartları
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.

Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa,
aşağıdakileri yapın:

Hafıza kartını takma

1

Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2

Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir
hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas
yüzeyinin aşağı doğru baktığından
emin olun. Kartı içeri itin. Kart yerine
oturduğunda tık sesi duyulur.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını
kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun.

İpucu: Adaptörle birlikte bir miniSD veya
microSD kartı da kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını çıkarma
Önemli:  Bir işlemin ortasında karta
erişim sağlanırken hafıza kartını
çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve
cihaz zarar görebilir, kart üzerinde
depolanmış veriler bozulabilir.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2 Hafıza kartına bastırarak kartın

yuvasındaki yerinden çıkmasını
sağlayın.

3 Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın.

8 Cihazınızdaki tuşlar ve parçalar
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4 Hafıza kartı yuvasının kapağını
kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun.

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza 3,5 mm konektörlü, uyumlu bir
kulaklıklı mikrofon seti bağlayabilirsiniz.

Ayrıca bir Nokia kulaklıklı mikrofon seti
kullanıyorsanız cihazınızın ses
konektörünü ses girişi olarak
kullanabilirsiniz.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz
kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.
Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

4. Bağlantı

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanarak
diğer uyumlu cihazlara bağlanabilirsiniz.

Bağlantı yöntemlerini etkinleştirme
fn + F10 tuşlarına basın.

WLAN bağlantıları
Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı
kullanabilmek için, WLAN'ın
bulunduğunuz yerde kullanılabilir olması
ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması
gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve
bunlara bağlanabilmek için, servis
sağlayıcıdan veya WLAN sahibinden temin
edilmiş bir parola gerekir.

Kablosuz LAN kullanan özellikler batarya
tüketimini artırır ve batarya ömrünü
azaltır.

Önemli:  Kablosuz LAN bağlantınızın
güvenliğini artırmak için her zaman için
mevcut şifreleme yöntemlerinden birini
etkinleştirin. Şifreleme kullanımı,
verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Varolan bir WLAN'ı (kablosuz yönlendirici
veya kablosuz erişim noktası) seçtiğinizde
ve şebeke korumalı ise gerekli parolayı
girdiğinizde WLAN bağlantısı kurulur. Veri
bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN
bağlantısı kapatılır.

Bluetooth bağlantısı
Bluetooth bağlantısı
Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep
telefonu, bilgisayar, kulaklıklı mikrofon
seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu
cihazlarla kablosuz bağlantı
kurabilirsiniz.

Bağlantı 9
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Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini
kullanan cihazlar radyo dalgalarını
kullanarak iletişim kurduklarından, bu
cihazların birbirlerini doğrudan görmesi
gerekmez. Ancak, bağlantının duvar gibi
engeller veya diğer elektronik cihazlardan
kaynaklanan etkileşime maruz kalma
olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar
arasındaki mesafenin 10 metreden fazla
olmaması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen
Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile
uyumludur: advanced audio distribution,
audio/video remote control, basic
imaging, file transfer, dial-up networking,
fax, generic access, generic object
exchange, hard copy cable replacement,
human interface device, object push,
personal area networking, service
discovery application, serial port, headset
ve hands-free. Bluetooth teknolojisini
destekleyen diğer cihazlarla birlikte
çalışabileceğinden emin olmak için, bu
model için Nokia tarafından onaylanmış
donanımları kullanın. Başka cihazların bu
cihazla uyumluluğunu saptamak için söz
konusu cihazların üreticilerinden bilgi
alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler
batarya tüketimini artırır ve batarya
ömrünü azaltır.

Cihaz kilitli iken, yalnızca izin verilen
cihazlara bağlantı yapılabilir.

Gizliliğinizi korumak için Bluetooth
özelliğini kullanmadığınız zamanlarda
devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda
devre dışı bırakın. fn + F10 tuşlarına basın
ve Bluetooth simgesini seçin.

Uçuş modunu etkinleştirdiyseniz,
Bluetooth bağlantısı devre dışı olur.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme
yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen
bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu,
cihazınızı zararlı içerikten korumanıza
yardımcı olur. Cihazı gizli modda
kullanmak zararlı yazılımları önlemenin
daha güvenli bir yoludur.

Hızlı paket veri
Yüksek hızlı paket erişimi (HSPA, 3.5G de
denir) UMTS şebekelerindeki bir şebeke
servisi olup yüksek hızlı veri indirme ve
karşıya yükleme olanağı sağlar. Cihazda
HSPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz
HSPA'yı destekleyen bir UMTS şebekesine
bağlandığında, mesajlar, e-posta ve
tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel
şebeke yoluyla indirilmesi ve karşıya
yüklenmesi daha hızlı olabilir.

Veri bağlantısı servisinin sunulup
sunulmadığını öğrenmek ve servise
abonelik hakkında bilgi almak için servis
sağlayıcınıza başvurun.

USB veri kablosu
Cihazınız USB 2.0 özelliğini
desteklemektedir.

USB; klavye, fare, kamera, sabit disk
sürücü, yazıcı ve tarayıcı gibi cihazlarla
uyumludur.

Bazı USB cihazları ek destek yazılımı
gerektirebilir, bu yazılımlar da genellikle
cihazla birlikte verilir. cihaza özgü
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yazılımlarla ilgili daha fazla bilgi için
üreticinin yönergelerine bakın.

USB veri kablosunu kullanarak
cihazları bağlama
Cihazınızdaki ve Nokia Booklet 3G
ürününüzdeki bir USB bağlantı noktasına
uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın.
Verilerin bozulmasını önlemek için, veri
aktarımı sırasında USB veri kablosunu
çıkarmayın.

Bağlantıları etkinleştirme 
Bağlantılar iletişim kutusunda,
kullanılacak bağlantıları görüntüleyip
seçebilirsiniz.

Ekranın sağ alt tarafındaki bağlantılar
iletişim kutusu simgesini seçin. Hiçbir
bağlantı yoksa, bir bağlantı yöntemini
etkinleştirmek için fn + F10 tuşlarına
basın.

5. İnternet

İnternet'e gözatma
Cihazınızla internete erişebilirsiniz.
Varolan bir kablosuz LAN'ı (WLAN) veya 3G
şebekesini ve şebeke servis sağlayıcınızın
verdiği bir SIM kartı kullanarak internete
bağlanabilirsiniz.

İnternete bağlanma
1 fn + F10 tuşlarına basın ve bir

bağlantı yöntemi seçin (3G veya
WLAN).

2 Varolan bağlantıları görüntülemek
için ekranın alt tarafındaki bağlantılar
iletişim simgesini seçin.

3 Kullanılacak bağlantıyı seçin.
Güvenli bir WLAN bağlantısı
seçerseniz, parolayı girin. Seçtiğiniz
WLAN gizli ise, doğru şebeke adını
(servis kümesi tanımlayıcı, SSID) ve
gerekli diğer ayrıntıları girin.

Not:  Yalnızca güvenilen kaynaklara ait
uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin
ve kullanın. Güvenilmeyen kaynaklara ait
uygulamalar cihazınızda depolanan
verilere erişen, finansal zararlara neden
olan veya cihazınıza arar veren zararlı
yazılımlar içerebilir.

Web kamerası
Cihazınızda 1,3 MP kamera ve dahili bir
mikrofon vardır.

İnternet 11
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6. Sosyal merkez

Sosyal merkezle, kısa mesajlar gönderip
alabilir, internette sosyal bağlantı
programlarına erişebilirsiniz. Ayrıca
uygulama içinde tam ekran resim ve
videoları, gün içinde otomatik olarak
toplanan web tarayıcı bağlantılarını
görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal merkezi yapılandırma
fn + F11 tuşlarına basın ve talimatları
izleyin.

Sosyal merkezi daha sonra açma
Masaüstündeki aracı veya görev çubuğu
simgesini seçin. Sosyal merkez etkinken,
ona erişmek için bir görev çubuğu simgesi
de kullanılabilir.

Sosyal merkez ayarlarını değiştirme
Ayarlar'ı seçin ve istediğiniz ayarları
değiştirin.

7. Konumlama (GPS)

GPS hakkında
Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS),
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti
tarafından işletilir; sistemin doğru
çalışması ve bakımı yalnızca ABD
hükümetinin sorumluluğundadır. Konum
verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik
Devletleri hükümetinin GPS uyduları
üzerinde yaptığı ayarlamalardan
etkilenebilir ve ABD Savunma
Bakanlığı’nın sivil GPS kullanımı politikası
ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca
değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki
hatalar da verilerin doğruluğunu
etkileyebilir. GPS sinyallerinin
alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz
yerin, yapıların ve doğal engellerin
varlığından ve hava koşullarından
etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların
içinde veya yer altında kullanılamayabilir,
beton ve metal gibi maddeler tarafından
engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde
kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman
konumlandırma veya gezinme için
yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz
şebekesinin sağladığı konum bilgilerine
güvenmemelisiniz.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından
alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın
daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Yardımlı GPS hakkında
Cihazınız A-GPS (şebeke servisi) özelliğini
de destekler. A-GPS ile, cihazınız yardımcı
veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini
hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı
veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu
daha hızlı alabilir. Konumlandırma
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bilgilerinden yararlanan bir uygulamayı
etkinleştirdiğinizde, A-GPS'yi
etkinleştirmek için bir 3G şebeke
bağlantınız etkin olmalıdır.

Yardımlı GPS (A-GPS), paket veri bağlantısı
üzerinden yardım verileri almak için
kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan
sinyal alırken geçerli konumunuzun
hesaplanmasına yardımcı olur.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları
olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS
servisini kullanacak şekilde önceden
yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler
yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS
servis sunucusundan alınır.

Bulunduğunuz yeri görme
Bulunduğunuz yer masaüstündeki harita
aracında görüntülenir.

Ayrıntıları görüntüleme
Kırmızı bölgeyi seçin.

Ovi Haritalar
Harita aracında görüntülenen Ovi
Haritalar simgesini seçin.
Bulunduğunuz konum Ovi Haritalar'da
görüntülenir.

Ovi Haritalar
Ovi Haritalar internet hizmeti ile,
dünyadaki her yere gözatabilir, gezi
planlayabilir, ilginizi çeken adres veya
bölgeleri arayabilir, sonra bunları Ovi
Haritalar hesabınıza kaydedebilirsiniz.
Ayrıca konumlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşabilir ve o anda nerede olduklarını
görebilirsiniz. Ovi Haritalar'ın bu
sürümünde, adım adım navigasyon
özelliği yoktur.

Nokia Booklet 3G cihazınızda Haritalar 3.0
uygulaması yüklüyse, Ovi Haritalar ile
cihazınız arasında yerleri, koleksiyonları
ve rotaları senkronize edebilirsiniz.

Ovi Haritalar ücretsizdir. Ancak Nokia
Booklet 3G cihazınızı Ovi Haritalar ile
senkronize etmek için bir internet
bağlantısı kurulursa, veri aktarım ücretleri
olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi
için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili
ipuçları
Cihazınızın bulunduğunuz konumu
hesaplayabilmesi için başlangıçta en az
dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk
hesaplama yapıldıktan sonra,
bulunduğunuz konumunuzun
hesaplanmasına üç uyduyla devam
edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla
uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi
genellikle daha yüksek olur.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye
ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt
içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha
uzun sürebilir.

Uydu sinyali bulunamıyorsa, aşağıdakileri
yapabilirsiniz:

• İç mekandaysanız, daha iyi sinyal
almak için dışarı çıkın.

• Dış mekandaysanız daha açık bir
alana gidin.

• Kötü hava koşulları sinyal gücünü
etkileyebilir.

• Bazı araçların camları renklidir (ısı
geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini
engelleyebilir.

Elinizle antenin üstünü örtmediğinizden
emin olun.

Konumlama (GPS) 13
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8. Güvenlik ve yedekleme

Cihazınızı koruma
Parolalar kullanarak ve virüsten korunma
uygulamalarını güncel tutarak cihazınızı
izinsiz kullanıma veya zararlı yazılımlara
karşı koruyabilirsiniz.

Önemli:  Cihazınız yalnızca tek bir
virüsten koruma uygulamasını
destekleyebilir. Virüsten koruma
özelliğine sahip birden fazla uygulama
olması, performansı ve çalışmasını
etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına
neden olabilir.

Parolaları yönetme
İlk defa oturum açtığınızda bir Windows
parolası oluşturmanız istenir.
Parolanızı unuttuğunuz takdirde
sıfırlayabilmek için bir USB flash sürücüye
parola sıfırlama diski de oluşturabilirsiniz.
Yönergeler için Başlat > Yardım ve
Destek'i seçin ve arama kutusuna Parola
sıfırlama diski oluştur ifadesini girin.
Parolanızı ve parola sıfırlama flash
diskinizi kimseye vermeyin ve
cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde
saklayın.

İnternet güvenliği
Cihazınızda önceden yüklenmiş bir
virüsten korunma uygulaması vardır.
Önceden yüklenmiş olan virüsten
korunma uygulamasını deneme
süresinden sonra da kullanmaya devam
etmek için internet güvenliği servis
sağlayıcısından lisans satın almanız
gerekir.

PIN kodunu yönetme
PIN kodu sorgulamasını devre dış
bırakmak veya etkinleştirmek veya PIN
kodunu değiştirmek için ekranın alt

tarafındaki bağlantılar iletişim kutusu
simgesini seçin. Bağlantı adını sağ tıklatın
ve güvenlik sekmesini açın.
PIN kodunuzu unutursanız, şebeke servis
sağlayıcınıza başvurun.

Verileri yedekleme
Veri yedeklemek için Windows yedekleme
işlevlerini kullanabilirsiniz. Yedeğinizi
harici bir sabit sürücüye kaydetmeniz
önerilir. Ayrıca verilerinizi haftada bir veya
çok önemli ise her gün yedeklemeniz
önerilir.

Sistem dosyaları zarar gördüğünde
işletim sistemini geri yükleyebilmeniz için
tüm sistemin görüntüsünü de
oluşturabilirsiniz.

Sistem görüntüsünü kullanarak
işletim sistemini geri yükleme

Sistem görüntüsü oluşturma
Başlat > Yardım ve Destek'i seçin ve
arama kutusuna Sistem görüntüsü
oluştur ifadesini girin. Talimatları
uygulayın.

Sistem görüntüsünü geri yükleme
Bilgisayarınız başlarken F8 tuşunu basılı
tutun. F8 tuşuna işletim sistemi logosu
görünmeden önce basmanız gerekir.
İşletim sistemi logosu görünürse, tekrar
deneyin.
Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri
ekranında, ok tuşlarını kullanarak
Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri >
Bilgisayarınızı onarın öğesini seçin.
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9. Cihazınızı uyandırma

Kapak kapalıysa cihazınızı uyku
modundan çıkarma
Kapağı açın.

Kapak açıksa cihazınızı uyku
modundan çıkarma
Dokunmatik yüzeyin iki tarafına çift
dokunun.

Cihazınızı hazırda bekletme
modundan çıkarma
Açma/kapatma tuşunu yaklaşık 3 saniye
süreyle basılı tutun.
Açık bıraktığınız uygulamalara hızlı
şekilde erişebilmeniz için cihazınız
hazırda bekletme modundayken güç
tasarrufu modundadır. Cihazınızı hazırda
bekletme moduna ayarlamadan önce
çalışmanızı kaydetmeniz önerilir.

10. Batarya ömrünü koruma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya
tüketimini artırır ve batarya ömrünü
azaltır.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler
veya başka özellikler kullanılırken
Bluetooth teknolojisini kullanan
özelliklerin artalanda çalışmasına izin
veren özellikler batarya tüketimini artırır.
İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth
özelliğini devre dışı bırakın.

Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler
veya başka özellikler kullanılırken bu gibi
özelliklerin artalanda çalışmasına izin
veren özellikler batarya tüketimini artırır.
Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya
çalışmadığınızda, bir erişim noktasına
bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir
ağları taramadığınızda kapatılır.

Ekran parlaklığı batarya tüketimini
etkiler. Ekran parlaklığını azaltmak için fn
+F7 tuşlarına basın. Ekran parlaklığını
artırmak için fn+F8 tuşlarına basın.

Bataryanın şarj durumunu kontrol
etme
Cihazınızın bataryasındaki kalan şarjı
kontrol etmek için ekranın sağ alt
tarafındaki batarya simgesini seçin veya
açma kapatma düğmesine basın.

Yeni bir batarya satın alma
Yeni bir batarya almanız gerektiğinde
cihazınız bunu size bildirir. Yeni bataryayı
yalnızca onaylı bir Nokia Mağazasından
satın alabilirsiniz. Size en yakın Nokia
Mağazasını bulmak için, bkz.
www.nokia.com.

Cihazınızı uyandırma 15
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11. Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları
görmek için, www.nokia.com/support
adresindeki ürün destek sayfalarına
bakın.

S: PIN veya PUK kodları için şifrem
nedir?

C: PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya
da böyle bir kod almadıysanız, şebeke
servis sağlayıcınıza başvurun.
Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim
noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir
İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya
şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Cihazımı ilk defa başlattığımda
ekranda hiçbir şey görünmüyorsa ne
yapmalıyım?

C: Bataryanın düzgün şekilde
takıldığından, güç kablosunun cihaza
takıldığından ve gücün açık olduğundan
emin olun. Cihazı yeniden başlatmayı
deneyin. Bu işe yaramazsa, cihazınızın
satıcısına başvurun.

S: Açma kapama tuşuna bastığımda
cihazım neden yanıt vermiyor?

C: Batarya boşalmış olabilir. Bataryayı şarj
edin. Güç adaptörünü hem cihaza hem güç
kaynağına sıkı bir şekilde taktığınızdan
emin olun.

S: Kapak kapalı ise cihazımı uyku
modundan nasıl çıkarırım?

C: Kapağı açın.

S: Kapak açık ise cihazımı uyku
modundan nasıl çıkarırım?

C: Dokunmatik yüzeyin iki tarafına çift
dokunun.

S: Cihazımı hazırda bekletme
modundan nasıl çıkarırım?

C: Açma/kapatma tuşunu yaklaşık 3 saniye
süreyle basılı tutun.
Bu işe yaramazsa, işletim sistemi yanıt
vermiyor ve bu yüzden cihazınızı
kullanamıyor olabilirsiniz. Cihazı
kapatmak için açma/kapatma tuşunu en
az 4 saniye süreyle basılı tutun. Cihaz yine
yanıt vermiyorsa bataryayı çıkartıp tekrar
takın ve cihazı yeniden başlatmak üzere
açma kapatma tuşuna basın.

S: İşletim sistemi çalışmıyorsa veya
cihazım yanıt vermiyorsa ne
yapmalıyım?

C: Cihazı kapatmak için açma/kapatma
tuşunu en az 4 saniye süreyle basılı tutun.

S: Cihazım neden GPS bağlantısı
kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç
saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.
Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak
daha uzun sürebilir. İç mekandaysanız,
daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın. Dış
mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
Elinizin cihazın GPS antenini
kapatmadığından emin olun. Kötü hava
koşulları sinyal gücünü etkileyebilir. Bazı
araçların camları renklidir (ısı geçirmez);
bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.
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S: Bluetooth bağlantısı kullanırken
arkadaşımın cihazını neden
bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan,
etkin Bluetooth bağlantılarının
bulunduğundan ve gizli modunda
olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki
cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33
fit) geçmediğinden, cihazlar arasında
duvar veya başka engeller
bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona
erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa,
bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir
veya Bluetooth bağlantısını kendi
cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz.
Bluetooth bağlantısını devre dışı
bırakmak için fn+F10 tuşlarına basın.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme
rağmen neden kablosuz LAN (WLAN)
erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti
tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir.
Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için
doğru SSID'yi bilmeniz ve cihazınızda
şebeke için WLAN internet erişim noktası
oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN)
nasıl kapatacağım?

C: fn + F10 tuşlarına basın ve WLAN
simgesini seçin.

12. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda
bulunabileceğinize dair ipuçları yer
almaktadır.

Enerji tasarrufu yapma
Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını
cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını
prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık
şarj etmeniz gerekmez:

• Kullanmadığınız uygulamaları,
servisleri ve bağlantıları kapatın.

• Ekranın parlaklığını azaltın.
• Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı

belli bir asgari eylemsizlik süresi
sonrasında güç tasarrufu moduna
girmek üzere ayarlayın.

Geri Dönüşüm
Nokia cihazınızdaki materyallerin büyük
kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia
ürünlerinizi nasıl geri
dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/
werecycle adresinden veya mobil bir
cihazda www.nokia.mobi/werecycle
adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel
geri dönüşüm döngünüzde geri
dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapma
Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya
başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Basılı
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kullanım kılavuzunu kısa tutarak,
basılacak tonlarca kağıtta ve ulaştırma
işlemleri için tüketilecek tonlarca
benzinde tasarruf sağlıyoruz, ağaçları
kurtarıyoruz ve havayı temiz tutmaya
yardımcı oluyoruz. Ancak sizi de
unutmuyoruz. Gerekli desteği cihazınızda
ve çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Daha
ayrıntılı yönergeler ve destek için, bkz.
www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi
Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında
daha fazla bilgi için, bkz.
www.nokia.com/ecodeclaration.

18 Yeşil ipuçları
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Cihazınız hakkında
Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, (E)GSM 850, 900, 1800,
1900 MHz şebekeleri ve UMTS 900 ile 2100 HSDPA şebekeleri
kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla
bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız o anda varolan şebekeyi kullanır. Buna dolaşım
denir. Dolaşımda, yerel şebekeniz dışındaki (örneğin,
yurtdışında seyahat ederken) şebeke hizmetlerini
kullanabilmeniz için şebeke servis sağlayıcınız ile başka
şebeke servis sağlayıcıları arasındaki özel dolaşım
sözleşmeleri kullanılır. Dolaşım ücretleri hakkında daha fazla
bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve virüsler ile
diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı
istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında
dikkatli olun. Yalnızca yeterli güvenliği ve korumayı sunan
güvenilir kaynaklardan gelen hizmetleri ve yazılımları
yükleyip kullanın. Cihazınıza virüsten koruma ve diğer
güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınız açıldığında veya batarya şarj olurken ısınabilir.
Vücutla uzun süre temas halinde olduğunda (örneğin,
kucağınızda iken), vücudunuza veya cildinize rahatsızlık
verebilir ya da yanıklara neden olabilir.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf
internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf
sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı
yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte
veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz,
güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:
Bu cihazdaki özelliklerin kullanılabilmesi için cihaz açık
olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye
neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm
yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının
gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı
koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin
kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına
engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını
alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için
diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri
bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı
görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım
kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri
Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından
servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede
bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis
sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir.
Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana
şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım
ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis
sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı
bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir.

Standartlar
Cihazınız aşağıdaki standartlarla uyumludur:

• EN 301 511 V9.0.2
• EN 300 328 V1.7.1
• EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
• EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
• EN 55022:2006 +A1:2007 B Sınıfı/ EN

55024:1998+A1:2001+A2:2003
• EN 60950-1:2001+A11:2004
• EN 62311:2008

Donanımlar

Uyarı:
Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından
onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları
kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım
kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve
tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj
cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli
durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.
Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken,
kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya
kullanmaktadır. Bu cihazla kullanılacak batarya: BC-1S Nokia,
bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu
cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak
üzere tasarlanmıştır: AC-200. Şarj cihazının model numarası
fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden
biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.
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Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda
yıpranacaktır. Bekleme süresi normalden belirgin derecede
kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı
bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için
belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C
(59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar
bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası
sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için
çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma
noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi
metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan
bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir.
(Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu
durum örneğin çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız
ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya
kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe
atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde
atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları,
evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin,
açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın.
Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya
gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum
olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi
yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin
veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya
da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur
bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın.
Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer
tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya
özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar
gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce
incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş
batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük
çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızın bakımını yapma
Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli
kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti
kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

• Cihazınızı çalışmak üzere sabit bir yüzeye yerleştirin.
• Havalandırma deliklerini veya fanları engellemeyin

veya üzerini örtmeyin. Cihazın aşırı ısınmasına neden
olmayın.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü
sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar
verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa,
bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın
tamamen kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar
görebilir.

• Cihazınızı 0'ın altı veya 40 derecenin üstünde (32'nin
altı veya 104 derece Fahrenheit'ın üzeri) aşırı ısılara
maruz bırakmayın.

• Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek
sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü
kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik
parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan
tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde
elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem
oluşabilir.

• Cihazınızı uyku veya hazırda bekletme modunda ya da
kapalı iken uygun şekilde taşıyın. Yeterli düzeyde
koruma sağlayan taşıma kılıflarından kullanın.

• Cihazın içindeki WLAN kartı veya ekran gibi parçaları
kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Onarım için her
zaman en yakın yetkili servise başvurun. Parçaları
kendiniz değiştirirseniz garantiniz devre dışı kalabilir.

• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas
mekanik bileşenlere zarar verebilir.

• Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme
maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu
cihazın yüzeyini ve ekranını temizlemek için yalnızca
yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın. Bataryayı
çıkardığınız zaman dışını yumuşak, temiz ve kuru bir
bezle temizleyebilirsiniz. Bataryayı çıkarmadan önce
cihazınızı kapatın.

• Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların
yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru
çalışmasını engelleyebilir.

• Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten
kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar
veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara
ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

• Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
• Cihazınızın servis veya onarım gerektirdiğini

düşünüyorsanız cihazı kapatın, güç fişini çekin ve
bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü
donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj
malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına

20 Cihazınızın bakımını yapma

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.20



bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve
malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.
Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri
dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle
veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya
ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp
kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve
akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir
atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı
yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre
korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/
environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere
bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri
Küçük çocuklar
Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar
içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Cihazın normal kullanım konumu

Bu cihaz resimde gösterilen normal kullanım konumunda
vücutla doğrudan temas halinde iken RF maruz kalma
koşullarına uygundur.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri
çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama
cihazlarını cihazın yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler
silinebilir.

Tıbbi cihazlar
Telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi
cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı
yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora
veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan
yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı
kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar
Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör
gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi
cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç)
uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar
taşıyan kişiler:

• Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3
santimetre (6 inç) uzakta tutun.

• Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı
kapatmalıdır.

• Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin
talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma
konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları
Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine
engel olabilir.

Araçlar
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir
biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan;
elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik
fren, elektronik hız kontrolu ve hava yastığı sistemleri gibi
elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için
aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis
tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki
her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde
monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını
düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı
maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı
yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle
şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı
bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz
cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli,
aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın.
Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar
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yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına
neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları
gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt
depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya
patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun.
Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu
zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun
kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı,
kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında
tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal
maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,
propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli
şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür
araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR)
Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili
kurallara uygundur.

Cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısı olarak kullanılabilir.
Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına
maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz
konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP
tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık
durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik
sınırlarını içermektedir.

Maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific
Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini
kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama
olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg)
olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken,
standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz
normal kullanım konumunda iken (yani vücutla doğrudan
temas halindeyken) (yukarıda gösterildiği gibi), ICNIRP maruz
kalma kurallarına uygundur.

ÜRETİCİ SINIRLI GARANTİSİ
Not:  Bu Üretici Sınırlı Garantisi ("MLW"), tüketici ürünlerinin
satışı ile ilgili ulusal kanunlara bağlı yasal (meşru) haklarınızı
etkilemez.

Nokia Corporation ("Nokia") bu MLW belgesini satın aldığınız
satış paketinde ("Ürün") bulunan Nokia donanım ürünleriyle
ilgili olarak sağlamaktadır.

Nokia, garanti süresi boyunca, Nokia veya bir Nokia yetkili
servis sağlayıcısının ticari olarak makul bir süre içinde ve
ücretsiz şekilde, Ürününüzü onararak veya Nokia tarafından
gerekli görüldüğü takdirde MLW belgesi uyarınca Ürünü
değiştirerek malzemelerdeki, tasarımdaki ve işçilikteki
donanım hatalarını gidereceğini garanti eder. Bu MLW
yalnızca Nokia'nın Ürün sattığı ve Ürünü satın aldığınız o
ülkede geçerlidir. Ancak Ürünü Avrupa Birliği'nin üyesi bir
ülkede, İzlanda'da, Norveç'te, İsviçre'de veya Türkiye'de satın

aldıysanız ve Nokia Ürünün bu ülkelerden birinde satılmasına
izin vermişse, bu MLW yukarıda adı geçen tüm ülkelerde
geçerlidir. Ürünlerde ülkeye özgü şartlardan dolayı garanti
hizmetiyle ilgili bazı sınırlamalar olabilir.

Garanti süresi
Garanti süresi Ürünü ilk son kullanıcının satın aldığı tarihte
başlar. Ürün çeşitli parçalar içerebilir ve farklı parçaların farklı
garanti süresi (burada "Garanti Süresi" olarak geçer) olabilir.
Farklı Garanti Süreleri şunlardır:

Tüketim malzemelerinden ve aşağıdaki (b) paragrafında
belirtilen donanımlardan başka a) ana bilgisayar birimi için
yirmi dört (24) ay, donanımlar için on iki (12) ay (ana
bilgisayar birimi satış paketine eklenmiş veya ayrı olarak
satın alınan);

b) şu tüketim malzemeleri ve aksesuarlar için altı (6) ay;
batarya, şarj cihazı, kablo, adaptör ve kulaklıklı mikrofon seti.

Nokia'nın yazılım işletim sistemi oluşturucusu veya üreticisi
olmadığını ve yazılım işletim sisteminin hatasız çalışacağına
veya kesintisiz şekilde kullanılabileceğine garanti
vermediğini unutmayın. O tür bir hata durumunda ne
yapmanız gerektiği konusunda bilgi için yazılım işletim
sistemini oluşturan ve üreten tarafından verilen garanti
belgesine bakın.

Ulusal yasalarınızın izin verdiği ölçüde, Garanti Süresi Ürünün
tekrar satışı, Nokia yetkilisi tarafından onarımı veya
değiştirilmesi sonucunda uzatılmaz, yenilenemez veya
etkilenmez. Ancak, yetkili garanti hizmeti sırasında ve Garanti
Süresi içinde takılan onarılmış orijinal parçalar veya yedek
parçalar orijinal Garanti Süresinin kalan kısmında veya
onarım ya da değiştirme tarihinden itibaren (hangisi daha
uzunsa) altmış (60) gün boyunca garanti kapsamındadır.

Garanti hizmetinizi nasıl alacaksınız?
Ürününüzde acil çözüm gerektiren bir sorun olduğundan
şüpheleniyorsanız, www.nokia.com/support adresine gidin
ve şüphelendiğiniz sorunu nasıl çözeceğinize ve daha sonra
ne yapacağınıza ilişkin talimatları izleyin. Veya yardım için bir
Nokia çağrı merkezini arayın (ulusal veya özel tarife
uygulanabilir). Bir Nokia çağrı merkezini arıyorsanız veya
mevcut başka bir destekten yararlanıyorsanız, aşağıdaki
bilgileri elinizde hazır tutun:

• Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve sizinle iletişim
kurmak için kullanılabilecek diğer iletişim bilgileri;

• Ürün türü, adı, model numarası, Ürün kodu ve seri
numarası;

• Satın alma tarihi ve yeri, ayrıca Ürünün orijinal olarak
satın alındığı perakendecinin adı ve

• Ürününüzdeki sorunun kısa bir açıklaması.
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Bu Sınırlı Garanti kapsamında herhangi bir talepte
bulunabilmeniz için, Garanti Süresi bitmeden önce söz
konusu sorun hakkında, dikkatinizi çektiği andan veya ilgili
herhangi bir olaydan itibaren makul bir süre içinde Nokia'yı
veya bir Nokia yetkili servis ortağını bilgilendirmeniz
gerekmektedir.

Nokia çağrı merkezinin, Nokia servis yetkilisinin size
bildirdiği veya www.nokia.com/support sayfasında
bulduğunuz tüm yönergelere uyun. Size olası en iyi desteği
sağlamak için çağrı merkezi aracısının Ürününüzü uzaktan
kontrol etmesi gerekebilir. Bu standart çalışma biçimidir ve
çağrı merkezi aracısı Ürünün kontrolünü almadan önce size
bunu bildirir. Çağrı merkezini arayarak, çağrı merkezi
aracısının destek sağlamada gerekli bir adımsa Ürününüzün
kontrolünü almasına açık bir şekilde izin vermiş olursunuz.

Neler kapsam dışıdır?
1. Bu MLW belgesi; Ürüne eklenmiş veya karşıdan yüklenmiş
olsun; kurulum, montaj, nakliye veya teslim sürecinin başka
bir noktasında ya da başka bir şekilde eklenmiş ve
tarafınızdan herhangi bir biçimde edinilmiş olsun, kullanıcı
kılavuzlarını veya yazılımları (yazılım güncellemeleri ve
yükseltmeleri dahil), ayarları, içerikleri, veri veya bağlantıları
kapsamaz. Nokia herhangi bir yazılımın (yazılım
güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil) gereksinimlerinizi
karşılayacağını, üçüncü tarafların donanım veya
yazılımlarıyla birlikte düzgün şekilde çalışacağını, bir
yazılımın kullanımının (yazılım güncellemeleri ve
yükseltmeleri dahil) kesintisiz veya hatasız olacağını ya da
yazılımdaki (yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil)
olası hataların düzeltilebileceğini veya düzeltileceğini
garanti etmez.

2. Bu MLW belgesi, a) normal aşınma ve yıpranmaları
(sınırlama olmaksızın, bataryaların, ekranların veya Ürünün
dış yüzeyindeki boyanın aşınma ve yıpranması dahil), b) sert
şekilde kullanım sonucu ortaya çıkan arızaları (sınırlama
olmaksızın, keskin nesnelerin, bükme, sıkıştırma veya
düşürme gibi durumların neden olduğu arızalar dahil) veya
c) Nokia'nın talimatlarına uymadan (örneğin, Ürünün
kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında) kullanım dahil,
Ürünün kötü kullanımı sonucu oluşan arızaları ve/veya e)
Nokia'nın makul düzeyde kontrolü dışındaki diğer
durumlardan dolayı olan arızaları kapsamaz.

3. Bu MLW, Ürünün Nokia tarafından üretilmemiş veya
sağlanmamış ürün, donanım, yazılım ve/veya servislerle
kullanımından veya bunlara bağlanmasından dolayı veya
tasarlandığı amacın dışında kullanım sonucu oluşan
bozuklukları ve iddia edilen arızları kapsamaz. Bozukluklara
sizin veya üçüncü tarafların hizmetlere, başka hesaplara,
bilgisayar sistemlerine veya ağlarına izinsiz erişimiyle alınan
virüsler neden olabilir. Bu izinsiz erişim korsanlık, parola
çalma veya diğer yollardan olabilir.

4. Bu MLW, bataryanın kısa devre edilmesiyle, batarya
mühürlerinin ya da hücrelerinin koparılması/kırılmasıyla,
bunlarla oynanmasıyla veya bataryanın belirtilen
donanımların dışında bir donanımla kullanılmasıyla oluşan
bozuklukları kapsamaz.

5. Bu MLW, bataryaların kullanım ömürlerinin sonuna
gelindiğinde doğal bir sonuç olan şarj kapasitesindeki düşüş
durumunu kapsamaz.

6. Bu MLW, Üründeki bir arızadan kaynaklansa dahi veri kaybı
veya bozulması, yeniden oluşturulması ya da aktarılması gibi
durumları kapsamaz.

7. Bu MLW, Ürün ekranında görülen ve endüstri standartları
dahilindeki piksel hatalarını kapsamaz. Piksel hataları ve
endüstri standartları hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
www.nokia.com/support.

8. Ürün yetkili servis teknisyeni dışında biri tarafından
açılmışsa, değiştirilmişse veya onarılmışsa, onaysız yedek
parçalar kullanılarak onarılmışsa ya da Ürünün seri numarası,
mobil donanım tarih kodu veya IMEI numarası çıkarılmış,
silinmiş, bozulmuş, değiştirilmiş ya da herhangi bir şekilde
okunmaz hale gelmişse bu MLW geçersizdir ve bunu
belirleme hakkı sadece Nokia'ya aittir.

9. Ürün neme, rutubete, aşırı ısılara, aşırı çevre koşullarına
veya bu tür koşullardaki ani değişimlere, pasa, oksitlenmeye,
yiyecek veya sıvı dökülmesi gibi durumlara ya da kimyasal
ürünlerin etkisine maruz bırakılmışsa bu MLW geçersizdir.

10. Bu MLW yerinde servis veya desteği içermez.

11. Bu MLW sert güç kullanımı ve diğer tahmin edilemeyen
olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.

Diğer önemli noktalar
Ürünün çalışacağı SIM kartı, hücresel ve/veya diğer şebeke ya
da sistemi üçüncü taraf, bağımsız servis sağlayıcısı sağlar.
Bundan dolayı, hücresel ya da diğer şebeke veya sistemin
çalışması, kullanılabilirliği, kapsamı, servisleri veya kapsama
alanı konularında Nokia bu garanti kapsamında sorumluluk
kabul etmez. Nokia veya Nokia yetkili servis ortağının Ürünü
onarabilmesi veya değiştirebilmesi için servis sağlayıcının
SIM kilidini veya Ürünü belirli bir şebekeye ya da servis
sağlayıcısına kilitlemek için eklenmiş olabilecek diğer kilitleri
açması gerekebilir. Bu tür durumlarda lütfen servis
sağlayıcınıza başvurun ve Ürünün kilidini açmasını isteyin.

Ürününüzde depolanmış tüm önemli içeriğin ve verilerin
yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını oluşturmayı
unutmayın. Nokia, aşağıdaki "Nokia'nın Sınırlı Sorumluluğu"
bölümünde belirtilen şartlara uygun şekilde, Üründeki bir
arızadan kaynaklansa dahi içeriğin veya verilerin
kaybedilmesinden, zarar görmesinden, bozulmasından ya da
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tekrar oluşturulup aktarılmasından dolayı oluşan hiçbir tür
zarar veya kayıptan hiçbir koşulda, açık veya zımni olarak,
sorumlu olmayacaktır. Normal süreç gereği serviste Ürünün
hafızası silindiği için Ürünü servise götürmeden önce Üründe
depolanmış verilerinizi her zaman yedeklemeniz gerektiğini
lütfen unutmayın.

Nokia'nın değiştirdiği tüm Ürün parçaları veya diğer
donanımlar Nokia'nın malıdır. Ürün bu Sınırlı Garanti'nin
kapsamında değilse, Nokia ve yetkili servis ortaklarının
Ürünün onarımı veya değiştirilmesi ve nakliyesi ile ilgili ücret
talep etme hakkı vardır. Nokia, Ürünü onarırken veya
değiştirirken yeni, yeniye yakın veya onarılmış ürünler veya
parçalar kullanabilir.

Ürününüzde ülkeye özgü parçalar (yazılım dahil) olabilir.
Ürün gönderildiği hedef ülkeden başka bir ülkeye tekrar ihraç
edilmişse, Üründe bu Sınırlı Garanti'ye göre hata olarak
görülmeyen ülkeye özgü unsurlar bulunabilir.

Yetkili Nokia servis ortağı dışındaki kişiler tarafından Ürünün
onarılması, Üründeki herhangi bir parçanın değiştirilmesi
veya diğer benzeri işlemler uygun yasaların izin verdiği en
geniş ölçüde, bu MLW belgesinin ve burada belirtilen
haklarınızın geçersiz olmasına neden olur.

Nokia'nın sınırlı sorumluluğu
Bu MLW, Nokia ile aranızdaki yegane ve özel garantidir ve
Nokia'nın Ürününüzdeki hatalarla ilgili olarak yegane ve özel
sorumluluklarını belirtir. Bu Sınırlı Garanti; sınırlama
olmaksızın ve ilgili yasalar ölçüsünde, amaca uygunluk ve
memnun edici kalite doğrultusunda verilen zımni koşullar,
garantiler veya başka şartlar dahil olmak üzere, sözlü, yazılı,
(zorunlu olmayan) yasal, sözleşmeye dayalı, haksız fiil
sorumluluğu olarak veya diğer şekillerde verilmiş diğer tüm
Nokia garantilerinin ve sorumluluklarının yerine geçer. Ancak
bu Sınırlı Garanti i) ilgili ulusal yasalara göre yasal (meşru)
haklarınızı veya ii) Ürünün satıcısına karşı olan haklarınızı
dışlamaz veya sınırlamaz.

İlgili yasaların izin verdiği ölçüde, Nokia herhangi bir şekilde
verilerin kaybından, bozulmasından, zarar görmesinden ya
da yeniden oluşturularak aktarılmasından, bunun sonucu
olarak kar kaybından, Ürünlerin veya işlevlerin
kullanılamamasından, iş kaybından, sözleşme kaybından,
gelir kaybından veya tahmin edilen tasarruf kayıplarından,
artan masraflar veya harcamalardan, dolaylı kayıp ve
zararlardan, sonuç olarak oluşan kayıp ve zararlardan ya da
özel kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

İlgili yasanın izin verdiği ölçüde, Nokia’nın sorumluluğu
Ürünün satın alma değeriyle sınırlı olacaktır. Nokia'nın çok
büyük ihmali veya kasıtlı olarak yanlış iş yapması ya da
Nokia’nın kanıtlanmış ihmali sonucu olan ölüm ya da
yaralanma durumlarında yukarıdaki sınırlamalar geçerli
değildir.

Not:  Ürününüz gelişmiş bir elektronik cihazdır. Nokia Ürünle
birlikte verilen ilgili kullanım kılavuzu ile talimatları
okumanızı şiddetle tavsiye eder. Ayrıca Üründe yüksek
hassasiyetli ekran ve dikkatli kullanılmadığı takdirde
çizilebilen veya zarar görebilen benzeri başka parçalar
bulunabileceğini unutmayın.

Tüm garanti bilgileri, ürün işlevleri ve teknik özellikler
önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finlandiya
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UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu RX-72 ürününün 1999/5/EC sayılı
Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G ve Ovi
Suite, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari
markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses
markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri,
kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın
önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde
yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz,
dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli
bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede
tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde
bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
in the United States and other countries.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı
uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir
tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak
kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım
ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4
videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka
herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans
verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari
kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla
bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz.http://
www.mpegla.com.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA
DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA
GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR

GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR
ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA
KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR.
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA,
TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE
ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN
DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK,
AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR.
NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE
BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME
HAKKINI SAKLI TUTAR.
Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini,
bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil
seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz,
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat
yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya
yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ
Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin,
telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya
Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği taktirde
telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım
gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları
kısım 15’e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak
kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz
ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden
olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri
kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her
türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı
kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ
NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz,
denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz
kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya
verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.
NOT: Nokia tarafından özellikle onaylanmayan değişiklik veya
modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini
geçersiz kılabilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15’e uygundur. Aşağıdaki iki şarta
bağlı olarak kullanılabilir: 1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden
olmaz ve istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek
girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul
etmelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e
uygun şekilde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uyumlu olduğu
belirlenmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı
girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır
ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo
iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum
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biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu
cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere
neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla
anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya
birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:
Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. Cihaz ile alıcı
arasındaki mesafeyi artırın. Cihazı alıcının bağlı olduğu
hattan farklı bir hattaki prize bağlayın. Yardım için satıcıya
veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun. NOT: FCC
Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz
ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma
sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici
ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. NOT:
Nokia tarafından özellikle onaylanmayan değişiklik veya
modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini
geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11 Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler; SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e
ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik
biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücrete tabidir.

/Baskı 1 TR
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