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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.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN
Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu 
kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, 
uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal 
madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili 
tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR
Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için 
ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz 
yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM
Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz 
kalabilir.

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

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR
Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan 
bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri 
bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN
Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN
İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre 
boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken 
cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.
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Başlarken

Tuşlar ve parçalar

1 Kulaklık
2 Ekran
3 Arama tuşu
4 Mikrofon
5 Şarj cihazı konektörü
6 Mikro USB konektörü
7 Kulaklıklı mikrofon konektörü (Nokia AV konektör 3,5 mm)
8 Ses artırma/Yakınlaştırma tuşu
9 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
10 Kilit tuşu
11 Bitir/Güç tuşu

12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu 
bandı çıkarın.

13 Hafıza kartı yuvası
14 Hoparlör
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SIM kart ve batarya takma 
Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer 

cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik 
bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve 
kullanın.

Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar 
görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-
UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.

Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan 
önce her zaman bataryayı çıkartın.

Bu telefon BL-4U bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia 
bataryalarını kullanın.

SIM ve temas alanları çizilme veya bükülme ile kolayca zarar görebilir. Bu yüzden kartı 
tutarken, takarken veya çıkartırken dikkatli olun.

1 Tırnağınızı telefonun sağındaki boşluğa yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice 
kaldırıp çıkartın (1).

2 Batarya telefondaysa, kaldırarak çıkartın (2).
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3 SIM'i metal plakanın altına yerleştirin (3). Kartın temas alanının aşağıya 
baktığından ve plakanın SIM'i yerinde tuttuğundan emin olun (4).

4 Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin (5); ardından arka kapağı 
takın (6).
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Hafıza kartı takma veya çıkarma
Yalnızca, bu cihazla kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu microSD 
kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta 
depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

Telefonu kapatmadan hafıza kartı takabilir veya çıkarabilirsiniz.

Hafıza kartı takma

1 Hafıza kartı bölmesinin kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.
2 Hafıza kartını, temas alanı yukarı bakacak şekilde yerine oturana kadar itin.
3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.
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Hafıza kartını çıkarma
Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını 

çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde 
depolanmış veriler bozulabilir.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2 Kartı serbest kalana kadar itin; daha sonra çekin.

3 Kapağı kapatın.

Bataryayı şarj etme
Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan 
önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa 
aşağıdakileri yapın:

1 Şarj cihazını bir prize takın.
2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce 

telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

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

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama 
yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.
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Bataryayı USB üzerinden şarj etme
Bataryanız azaldı, ancak yanınızda şarj cihazınız mı yok? Bilgisayar gibi uyumlu bir 
cihaza bağlanmak için uyumlu bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörünü kırmaktan kaçınmak için, şarj cihazı kablosunu bağlarken veya 
çıkarırken dikkatli olun.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı 
yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın 
başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma
Telefon titreşene kadar  açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi 
hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

GSM anteni

Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim 
kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya 
ömrünü kısaltabilir.
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Kulaklıklı mikrofon bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. 
Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım 
için onaylanmış olanlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini 
Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bileklik takma

Bileklikler ayrı olarak bulunur.

Temel kullanım

Dokunmatik ekranlı telefonunuz
Ayarları çabucak değiştirme
Telefon menülerine girmektense çoğu görünümde ekranın üstünden aşağı doğru 
kaydırarak bazı ayarları hızlıca değiştirebilirsiniz.
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Şunları yapabilirsiniz:

• Cevapsız çağrınız veya okunmamış mesajınız olup olmadığını görün
• Örneğin telefonunuzu sessize almak için profili değiştirin.
• Örneğin çalan şarkıyı durdurmak için müzik çaları açın
• Mobil veri internet bağlantılarını açın veya kapatın
• WLAN ağlarını arayın ve bağlanın
• Bluetooth'u açın veya kapatın

Dokunmatik ekranı kullanma
Telefonunuz kullanmak için dokunmatik ekrana dokunun veya dokunup tutun.

Uygulama veya öğe açma
Uygulama veya öğeye dokunun.

Daha fazla seçenek görmek için dokunup tutun
Menü açılana kadar parmağınızı öğenin üzerinde tutun.
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Örnek: Takvim randevusunu düzenlemek veya silmek için randevuya dokunup tutun 
ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Yatay kaydırma
Parmağınızı ekrana koyup istediğiniz yönde kaydırın.

Örnek: Giriş ekranları arasında veya fotoğraflara göz atarken sola veya sağa kaydırın. 
Uzun bir liste veya menüde hızlıca kaydırma yapmak için parmağınızı ekranda hızlıca 
aşağı veya yukarı doğru kaydırın ve kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana 
dokunun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı koyun ve 
parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
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Ekranlar arasında geçiş yapma
Telefonunuzda üç giriş ekranı bulunur: Biri uygulamalar, diğeri sık kullandığınız 
kısayollar ve sonuncusu numara çevirici gibi en sık kullandığınız uygulama içindir.

Parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

• Ekranım'a favori kartvizitlerinizi ve kısayollarınızı ekleyebilirsiniz.
• Uygulamalar ekranında uygulamaları açabilirsiniz veya dilediğiniz şekilde 

düzenleyebilirsiniz.
• Numara çevirici ekranında arama yapabilirsiniz. Numara çevirici yerine müzik 

çaları veya radyoyu yerleştirebilirsiniz.

Arayıcı ekranını kişiselleştirme
Arayıcıya o kadar sık ihtiyaç duymuyorsanız, arayıcı ekranını kişiselleştirebilir ve oraya 
müzik çaları veya radyoyu yerleştirebilirsiniz.

1 Ekranım'a veya uygulamalar ekranına dokunun ve tutun.
2 Arayıcı ekranına kaydırın.
3 İstediğiniz uygulamayı seçin.

Destek
Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya 
telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olamadığınızda, kullanıcı 
kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

• Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir 
dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.

• Telefonunuzun yazılımını güncelleme
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• Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/
repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki 
kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Erişim kodları
Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Kodu 
oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 
Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan 
başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu 
servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve 
telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care 
noktasına başvurun veya telefonunuzu satın aldığınız bayi ile görüşün.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere 
erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 
kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu 
kodlar yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için Modül PIN'i gerekir. Dijital 
imza için imza PIN'i gerekebilir. Arama kısıtlama hizmeti kullanılırken kısıtlama parolası 
gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için 
ayarlar > güvenlik seçeneğini belirleyin.

Tuşları ve ekranı kilitleme 
Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek 
için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit tuşuna basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma
Kilit tuşuna basıp ekranı sola veya sağa kaydırın.

İpucu: Tuşları ve ekranı kilitlemiş olsanız bile, ara ve bitir tuşu ile bir aramayı 
yanıtlayabilir veya reddedebilirsiniz.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya diğer bilgileri kopyalama
Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki kartvizitleri, ajandayı ve diğer 
içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu kayıpsız olarak kullanmaya başlamak mı 
istiyorsunuz? Bunu ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
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1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

2 ayarlar > senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.
3 veri transferi > buraya kopyala seçeneğini belirleyin.
4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra  seçimini belirtin.
5 Listeden eski telefonunuzu seçin.
6 Gerekirse, bu bağlantı için bir geçiş kodu oluşturun ve her iki telefona da yazın. 

Bazı telefonlarda bu kod sabit bir değer olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için eski 
telefona ait kullanıcı kılavuzuna bakın.

7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma
Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını 
engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM 
kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Sosyal ağ bildirimleri kapatın
Sosyal ağ uygulamalarından gelen bildirimleri kapatmak için uygulamalar ekranında 
Bildirimler >  > ayarlar seçeneğini belirleyin.

Aramalar

Arama yapma
1 Arayıcıyı açmak için telefon öğesini seçin veya parmağınızı sola doğru kaydırın.
2 Telefon numarasını yazın.

3  tuşuna basın.
4 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.
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Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma
Gelen aramalara cevap veremediğiniz durumlarda, aramalarınızı aktarabilirsiniz.

Arama aktarma şebeke servisidir.

1 ayarlar > aramalar > arama yönlendirme öğesini seçin.
2 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

tüm sesli aramlr.  — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.
meşgulse  — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.
cevaplanmazsa  — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.
ulaşılamıyorsa  — Belirli bir süre boyunca telefon kapalı ya da şebeke kapsama 
alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.
bulunamıyorsa  — Cevaplanmadığında, telefon meşgul ya da kapalı olduğunda 
veya şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için 
kullanılır.

3 etkinleştir > telesekretere veya başka numaraya seçeneğini belirleyin.
4 cevaplanmazsa veya bulunamıyorsa seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi 

gereken süreyi ayarlayın.

Konferans araması yapma
Güzel haberlerinizi tüm arkadaşlarınıza vermek mi istiyorsunuz? Konferans görüşme 
ile aynı anda birkaç kişiyi arayabilir ve her birini ayrı ayrı aramaktan kurtulabilirsiniz.

Konferans görüşme bir şebeke hizmetidir. Kullanılabilirlik için şebeke hizmeti 
sağlayıcınıza başvurun.

1 İlk aramayı yapın.
2 Arama sırasında seçenek > yeni arama seçeneklerini belirleyin.
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3 İstediğiniz telefon numarasını yazıp, ARA veya BUL seçeneğini belirleyin ve 
kartviziti seçin. Size konferans görüşmeyi bağlayana kadar ilk arama beklemeye 
alınır.

4 İkinci arayanla konuşabildiğinizde seçenek > konferans seçeneklerini belirleyin. 
Konferansa daha fazla arama ekleyebilirsiniz.

İpucu: Konferans görüşmenin ortasında bir arayanla özel olarak konuşmak için 
seçenek > özel arama ve numarayı seçin. Konferans görüşmesi beklemeye alınır. 
Konferans görüşmeye geri dönmek için seçenek > konferans seçeneklerini 
belirleyin.

5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme
Rehber seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin, ardından adı, numarayı ve önemli ayrıntıları yazın.

Kartvizit ayrıntılarını düzenleme
Kartviziti ve  öğesini seçip ayrıntıları düzenleyin.

Daha fazla ayrıntı ekleme
Kartviziti ve  > bilgi ekle seçeneğini belirleyip ayrıntıyı seçin.

Hızlı aramayı kullanma
Arkadaşlarınıza ve ailenize hızlıca ulaşın. En çok kullandığınız telefon numaralarını 
telefonunuzun numara tuşlarına atayın.

telefon ve  > hızlı aramalar seçeneklerini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama
1 Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
2 Kartvizit aramak için BUL seçeneğini belirleyin. Numarayı da yazabilirsiniz.

Arama yapma
Arayıcıda numara tuşunu basılı tutun.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme
Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister 
misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listenize ekleyin ve kartviziti kişiye 
gönderin.
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1 Rehber seçeneğini belirleyin.
2 Bilgilerinizi içeren kartviziti seçin.
3 elkt. krtvzt. gndrlyr. öğesini ve kartviziti nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme
Kartviziti açın ve  öğesini seçin.

Mesajlar

Mesaj gönderme
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları sayesinde aileniz ve arkadaşlarınızla 
bağlantınızı koparmayın.

1 mesajlar ve  öğelerini seçin.
2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için  öğesini seçin. Telefon numarası da 

yazabilirsiniz.
3 Mesajınızı metin kutusuna yazın.

İpucu: Fotoğraf veya video gibi bir ek iliştirmek için  > içerik ekle öğesini seçin.
4  öğesini seçin.

Mesajı fotoğraf veya video gibi bir ekle göndermek normal kısa mesaj göndermekten 
daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. 
Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız 
ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki 
karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde 
daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu 
boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların 
görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya 
sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik 
özelliklerine uygundur.
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Alınan mesajı okuma
Birisi size mesaj gönderdiğinde kilit ekranında bir bildirim görüntülenir. Mesajı görmek 
için bildirim üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Mesajlar, kişiden gelen ve kişiye giden tüm mesajları tek bir görünümde içeren 
oturumlar halinde birleştirilir. Bir oturumu okumak için oturumlar görünümündeki 
listeden seçin.

Mesajı yanıtlama
1 Oturumda Cevaplamak için dokun öğesini seçin.
2 Yanıtınızı yazın ve  öğesini seçin.

Mesajı iletme
1 Oturumda mesajı seçin.
2  > ilet öğesini seçin.
3 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için  öğesini seçin. Telefon numarası da 

yazabilirsiniz.
4 İsterseniz mesajı düzenleyin ve  öğesini seçin.

Ekteki bir fotoğrafı veya diğer bir dosyayı kaydetme
1 Oturumda dosyayı içeren mesajı seçin.
2 Dosyayı seçip  > kaydet seçeneklerini belirleyin ve dosyayı nereye 

kaydedeceğinizi seçin. Dosyalar Galeri gibi kendi uygulamalarına kaydedilir.

Mesajlarınızı sonradan okuma
mesajlar öğesini ve oturum seçin.

Metin yazma

Ekran tuş takımını kullanarak metin yazma
Ekran tuş takımını kullanma
Geleneksel alfa sayısal tuş takımını açmak için telefonu dikey moda getirin.
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1 Kapatma tuşu
2 Karakter tuşları
3 Gülen surat (smiley) tuşu: Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.
4 Boşluk tuşu
5 Üst karakter tuşu: Büyük küçük harf değiştirin. Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.
6 Giriş seçenekleri tuşu: Metin tahmini girişini açın veya kapatın, yazma dilini 

değiştirin veya ekran klavyesini açın.
7 Simge tuşu: Özel karakter girin.
8 Karakter/numara modu tuşu: Karakterler ve numaralar arasında geçiş yapın.
9 Geri al tuşu: Karakter silin.

Tuş takımını kapatma
Tuş takımında parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Kapatma tuşunu da seçip basılı 
tutabilirsiniz.

Klavye kullanımına geri dönme
Telefonu yatay moda geçirin.

Ekran tuş takımını kullanma
Metin yazarken ekran tuş takımını açmak için telefonu dikey moda getirin.

Karakter girme
1 İstenen karakter gösterilene kadar karakter tuşuna arka arkaya basın. Tuş 

üzerinde gösterilenden daha fazla karakter vardır.
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2 Bir sonraki harf aynı tuş üzerindeyse imleç görüntülenene kadar bekleyin ve tuşu 
yeniden seçin.

Boşluk girme
 öğesini seçin.

İmleci bir sonraki satıra getirme
Metin tahmini kapalıysa  öğesini üç kez seçin.

Numara girme
 seçin ve numarayı girin.

Özel karakter girme
Sym tuşunu ve ardından özel karakteri seçin.

Ekran klavyesini kullanma 
Telefonu yatay modda tutarken metin kutusu seçin.

1 Kapatma tuşu
2 Karakter tuşları
3 Shift tuşu ve büyük harf kilidi: Küçük harfle yazarken büyük harf girmek veya tam 

tersi için, karakteri girmeden önce bu tuşu seçin. Büyük harf moduna geçmek için 
tuşu iki kez seçin. Bazı dillerde bu tuş yeni bir grup karakter açar.

4 Simge tuşu: Özel karakter veya sayılar girin.
5 Giriş seçenekleri tuşu: Metin tahmini girişini açın veya kapatın, yazma dilini 

değiştirin veya ekran tuşlarını açın.
6 Boşluk tuşu
7 Enter tuşu: İmleci bir sonraki satıra taşıyın.
8 Geri al tuşu: Karakter silin.
9 Yapıldı tuşu.
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Klavyeyi kapatma
Klavyede parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Kapatma tuşunu da seçip basılı 
tutabilirsiniz.

Metin tahmini kullanımı
Metin tahmini tüm dillerde kullanılamayabilir.

1  > sözcük tahmini >  öğesini seçin.
2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Telefonunuz siz yazarken sözcükler önerir. Doğru 

sözcük gösterildiğinde sözcüğü seçin.
3 Kelime sözlükte yoksa yeni kelimeyi sözlüğe eklemek için açılan pencereyi seçin 

ve  seçeneğini belirleyin.

Metin tahminini kullanırken, telefonu kelimeleri otomatik olarak tamamlayacak ve 
giriş yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sözcük tamamlama kullanma
 > sözcük tammlm. >  öğesini seçin.

Bağlantı

Bluetooth
Bluetooth Hakkında
ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak 
bağlanabilirsiniz.

Bağlantıyı telefonunuzdan öğeler yollamak için veya uyumlu bilgisayarınızdan 
dosyalar kopyalamak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim 
kurdukları için, cihazların birbirlerini görecek konumda olmaları gerekmez. Öte 
yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime 
maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden 
fazla olmaması gerekir.
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Telefonunuz kilitli olduğunda, yalnızca otomatik bağlan olarak ayarlanan eşleşmiş 
cihaza bağlanılabilir.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca açmak veya kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden 
aşağı doğru kaydırın ve  veya  öğesini seçin.

Kablosuz kulaklığa bağlama
Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? 
Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir 
aramayı cevaplayabilirsiniz.

1 ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
2 Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
3 Kulaklığı açın.
4 Kulaklıklı mikrofonunuzu aramak için  seçimini belirleyin.
5 Kulaklığı seçin.
6 Parola (1234 gibi) girmeniz gerekebilir

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya başka içerik gönderme
Bluetooth kullanarak fotoğraflarınızı, videolarınızı veya sizin tarafınızdan 
oluşturulmuş başka bir içeriği bilgisayarınıza veya bir arkadaşınızın telefonuna 
gönderin.

1 Gönderilecek öğeyi seçip basılı tutun.
2 gönder > Bluetooth ile öğesini seçin.
3 Bağlamak için uyumlu bir cihaz seçin. Cihazı göremiyorsanız, aramak için, 

öğesini seçin. Yakındaki Bluetooth cihazları listelenmiştir.
4 İstenirse, şifreyi girin.
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İpucu: Ayrıca Bluetooth kullanarak elektronik kartvizit de gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu koruma
Bluetooth açıkken kimlerin telefonunuzu bulabildiğini ve telefonunuza 
bağlanabildiğini denetlemek mi istiyorsunuz?

ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Diğerlerinin telefonunuzu bulmalarını engelleyin
tlfnmn. görünürlüğü > gizli seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz gizli olduğunda diğer kişiler telefonunuzu bulamaz. Ancak eşleşmiş 
cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilir.

Bluetooth'u kapatın
Bluetooth > kapalı seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru 
kaydırın ve  öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı 
isteklerini kabul etmeyin. Bu telefonunuzu zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

USB veri kablosu
Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama
Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraflarınızı ve diğer içeriği kopyalamak için 
USB kablosu kullanabilirsiniz.

1 Telefonunuzu USB kablo ile uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2 Mod seçin:

Nokia Suite  — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklüyse bu modu kullanın.
medya aktarımı  — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklü değilse bu modu kullanın. 
Bir ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlanmak istiyorsanız, bu modu 
kullanabilirsiniz.
depolama  — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklü değilse bu modu kullanın. Telefon 
bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Telefonunuzda hafıza 
kartı bulunduğundan emin olun.

Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız 
bu modu da kullanabilirsiniz.

3 İçeriği kopyalamak için bilgisayarınızın Nokia Suite'i veya dosya yöneticisini 
kullanın.
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WLAN bağlantıları
WLAN bağlantıları hakkında 
ayarlar > bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

Kablosuz bir yerel ağa (WLAN) bağlanın ve WLAN bağlantılarınızı yönetin.

İpucu: WLAN ayarlarına hızlı erişmek için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru 
kaydırın ve  öğesini seçin.

Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme 
kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

WLAN ağa bağlanma 
Veri masraflarından tasarruf etmek için ister evde, ister kütüphanede ister internet 
kafede olun internete bağlanmak için WLAN ağı kullanabilirsiniz.

ayarlar > bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

1 Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2 Bağlanmak için ağı ve Bağlan öğesini seçin.
3 Bağlantı şifreliyse , parolayı girin.

Gizli WLAN ağa bağlanma 
Adını (SSID) ve parolasını biliyorsanız gizli bir WLAN ağa bağlanabilirsiniz.

1 ayarlar > bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.
2 (gizli ağ) seçeneğini belirleyin.
3 Adı (SSID) ve parolayı girin.

Saat ve takvim

Saat ve tarihi değiştirme
ayarlar ve tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme
1 ayarlar > saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
2 Bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin.
3  öğesini seçin.

Telefonunuzun saati ve tarihi saat dilimine göre belirlenir.

Örneğin GMT -5, Greenwich, Londra'nın (Birleşik Krallık) 5 saat batısında olan New 
York'un (ABD) saat dilimidir.
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Alarm ayarlama
Telefonunuzu saat alarmı olarak kullanın.

alarm seçeneğini belirleyin.

1 Alarm zamanını ayarlayın ve Kaydet seçeneğini belirleyin.
2 Alarmı belirli günlerde aynı saate çalmak üzere ayarlamak için  > çalar saat 

tekrar ve günleri seçin.

Takviminize farklı görünümlerde göz atma
Belirli bir gün için tüm takvim girişlerinizi görmek mi istiyorsunuz? Takvim girişlerinize 
farklı görünümlerle göz atabilirsiniz.

1 ajanda seçeneğini belirleyin.
2 Ay ve gün girişlerini görmek için  veya  öğesini seçin.
3 Notlarınızı ve yapılacak listenizi görmek için  veya  öğesini seçin.

Takvim girişi ekleme
1 ajanda seçeneğini belirleyin.
2  öğesini seçin.
3 Giriş türü seçin.
4 Alanları doldurun ve  öğesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar

Kamerayı kullanmak için telefonunuzda uyumlu bir hafıza kartı olmalıdır.

Fotoğraf çekme
1 Kamerayı açmak için kamera öğesini seçin.
2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3  öğesini seçin.

Fotoğraflar galeri altına kaydedilir.

Kamerayı kapatma
 öğesini seçin.

Video kaydetme
Cihazınızla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak kaydedebilirsiniz.
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Kamerayı açmak için video öğesini seçin.

1 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3 Kaydı durdurmak için  seçin.

Videolar galeri öğesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma
 öğesini seçin.

Fotoğraf veya video gönderme
Fotoğraflarınızı videolarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? 
Multimedya mesajı, e-postada veya Bluetooth kullanarak fotoğraf ve video 
gönderebilirsiniz .

galeri seçeneğini belirleyin.

1 Fotoğrafın veya videonun bulunduğu sekmeyi açın.
2 Fotoğraf veya videoyu seçili tutun, ardındangönder ve nasıl göndermek 

istediğinizi seçin.

Aynı anda birkaç fotoğraf ve video gönderme
1 Fotoğrafların veya videoların bulunduğu sekmeyi açın.
2  öğesini seçin ve göndermek istediklerinizi işaretleyin.
3  ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Dosyaları düzenleme
Telefonunuzun belleğinde veya hafıza kartında yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Bu 
dosyalarınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olur. Klasörler içinde dosyaları ve alt 
klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

dosyalar seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma
Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörün içinde  > klasör ekle öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma
1 Dosyayı seçili tutun ve bir seçenek belirleyin.
2 Dosyayı nereye kopyalamak veya taşımak istediğinizi seçin.
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Müzik ve ses

Şarkı çalma
Telefonunuzda sevdiğiniz müzikleri dinleyin.

müzik seçeneğini belirleyin.

1  öğesini ve çalmak istediğiniz şarkı veya albümü seçin.
2 Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için  veya  seçin.
3 Sonraki şarkıya atlamak için,  öğesini seçin. Önceki şarkıya atlamak için, 

öğesini iki kere seçin.

İleri sarma veya geri sarma
 veya  öğesini seçili tutun.

İpucu: Şarkıları rastgele sırayla dinlemek için  > karıştır öğesini seçin.

FM radyo
FM radyo hakkında
radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık 
takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. 
Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

Radyo dinleme
Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

radyo seçeneğini belirleyin.
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Ses seviyesini değiştirme
Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Radyoyu durdurma
Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakma
 öğesini seçin.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme
Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla 
dinleyebilirsiniz.

radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Tüm kullanılabilir istasyonları arama
 > tüm istsynlr. ara öğesini seçin.

Elle frekans ayarlama
Frekansa dokunun ve bir istasyona gidin.

Bir istasyon kaydetme
 öğesini seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme
 veya  öğesini seçin.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme
1  > RDS > açık öğesini seçin.
2 oto-frekans > açık seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme
Telefonunuzun performansını artırmak ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika 
özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için 
yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik 
olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.
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Uyarı:
Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana 
kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir 
ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli 
güç olduğundan emin olun.

ayarlar seçeneğini belirleyin.

telefon > chz. güncllştrmlr. seçeneğini belirleyin.

1 Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için chz. yzlm. indir seçeneğini 
belirleyin.

2 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için chz. yzlm. indir seçeneğini 
belirleyin. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

3 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, yzlm. gncllş. ykl. seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa 
şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Geçerli yazılım sürümünü göster
mevcut yazlm. blglr. seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme
oto. yazılım güncllş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi 
sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden 
doğrudan telefonunuza gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak 
için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yönetimi 31



Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme
Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını 
kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye 
bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/
support adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme
Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
2 ayarlar öğesini seçin ve fab. ay. geri yü. > yalnızca ayarlar seçeneğini belirleyin.
3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, 
normalden uzun sürebilir.

Fotoğraflarınız ve diğer içeriğinizi hafıza kartına yedekleme
Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun 
hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

ayarlar > senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

1 yedek oluştur seçeneğini belirleyin.
2 Yedeklemek istediklerinizi seçip  seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme
1 yedğ. geri yükle seçeneğini belirleyin.
2 Geri yüklemek istediklerinizi seçip  seçeneğini belirleyin.

Web

Web tarayıcı hakkında
internet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki 
web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, 
böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.
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Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Kullanılabilirlik, fiyatlandırma ve yönergeler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan 
yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama
internet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke hizmet sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon 
faturanızdaki veri masraflarından tasarruf etmek üzere internete bağlanmak için 
WLAN ağı kullanabilirsiniz.

Web sitesine gitme
Adres çubuğuna web adresini yazın.

Web sayfasında ilerleme
Sayfayı parmağınızla sürükleyin.

İnternette arama yapma
Adres çubuğuna arama sözcüğü yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Daha önce ziyaret edilmiş bir web sitesine geri dönme
 > Geçmiş öğesini ve web sayfasını seçin.

Web siteleri, örneğin size gösterdikleri bilgileri kişiselleştirmek için güncel konum 
bilginize erişmek isteyebilir. Bir web sitesinin konum bilginizi kullanmasına izin 
verirseniz, konumunuz web sitesine bağlı olarak başkaları tarafından görülebilir. Web 
sitesinin gizlilik poliçesini okuyun.

Tarama geçmişinizi silme
internet seçeneğini belirleyin.

 >  > Geçmişi sil öğesini seçin.

Kaydedilmiş çerezleri ve web formlarında kaydedilmiş metinleri silme
 >  > Ayarlar ve Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle öğesini seçin.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler
Cihazınızın GSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis 
sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti 
ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda 
tutmanıza yardımcı olur.

• 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 cihazın kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza 
zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.

• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.

• Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

• Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı 
yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerinizi her zaman tahsis 
edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine 
yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü, malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.Nokia ürünlerinizin nasıl geri 
dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu 
size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve bataryaların, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları 
gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere 
ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya 
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www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/
ecoprofile adresini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında
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, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, 
aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) 
teknolojisi türlerini kullanılabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu 
cihazla, OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz 
konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda 
bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM 
türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

İpuçları ve Teklifler
Telefonunuzdan ve servislerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Nokia tarafından ücretsiz özel kısa 
mesajlar gönderilir. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu iletiyi yeniden almamak için, ayarlar > Nokia hesabı > İpuçları ve Teklifler öğesini seçin.

Size yukarıda anlatılan servisleri sağlayabilmek için, telefonunuzu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranız, 
telefonunuzun seri numarası ve mobil abonelikle ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gönderilir. Yazılım güncelleştirilirken 
de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Nokia'ya gönderilebilir. Bu bilgiler, www.nokia.com adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde 
belirtildiği gibi kullanılır.

Piller ve şarj cihazları
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4U bir şarj edilebilir bataryayla kullanın. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir.

Cihazınızı şarj etmek için: AC-11 şarj cihazını kullanın. Şarj cihazının fiş türü değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere 
göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın 
bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir 
bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş 
bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın 
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre 
olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri 
dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.
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Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya 
sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen 
bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

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.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz 
şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin 
geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı 
kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını 
asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri
Acil arama yapma
1 Telefonun açık olduğundan emin olun.

2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

• SIM'i takın.

• Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi telefonunuz için etkinleştirdiğiniz arama 
kısıtlamalarını devre dışı bırakın.

• Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.

• Ekran veya tuşlar kilitliyse açın.

3 Arayıcıyı açmak için telefon öğesini seçin.

4 Bulunduğunuz konumum resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.

5 Arama tuşuna basın.

6 Gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru biçimde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Telefonunuzu ilk açtığınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama 
tuşuna basın.

Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. 
Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm 
koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz 
cihazlara güvenmeyin.

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

Tıbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine 
engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi 
cihazın üreticisine danışın.

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 tutmalıdır.

• Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

• Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
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• 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

Uyarı:
Kulaklıklı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği 
durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel
Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma
Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

• Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.

• Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz 
kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

• Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

• Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden 
fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın 
performansını ve çalışmasını etkileyebilir.

• Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli 
önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı
Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo 
frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan 
tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana 
kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazin parçalari manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartlari veya diger manyetik depolama ortamlarini 
cihazin yanina koymayin; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar
Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, 
kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. 
Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye 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.
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Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde 
kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve 
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.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. 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.

Mobil cihazlar için 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. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü 
cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne 
kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,05 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test 
standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: 
www.nokia.com.
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UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu RM-767 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity adresinde bulabilirsiniz.

TM © 2013 Nokia. Her hakkı saklıdır. Üçüncü taraf ürün/isimler kendi sahiplerinin ticari markası olabilir.

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

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
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Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

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.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni 
ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana 
gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik 
ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin 
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden 
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza 
veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve 
düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.
Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların 
işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, 
o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait 
uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya 
son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

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

Üretici Firma

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