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ايمنى

غيرقانونى يا خطرآفرين است ممکن ها توصيه اين رعايت عدم. کنيد مطالعه را زير ساده هاى توصيه
.کنيد مطالعه را کاربر راهنماى بيشتر اطالعات کسب جهت. باشد

کنيد روشن امن مکانهاى در را دستگاه
باعث است ممکن که زمانى يا است، ممنوع سيم بى تلفن از استفاده که مواردى در

.نکنيد روشن را دستگاه گردد، خطر يا اختالل ايجاد

دارد قرار اهميت اول درجه در جاده، در ايمنى
وسيله هدايت براى را خود دستان هميشه رانندگى هنگام. کنيد رعايت را محلى قوانين
ايمنى گيرد قرار توجه مورد رانندگى هنگام به بايد که اى نکته اولين. بگذاريد آزاد نقليه

.است جاده در

تداخل
مسئله اين قرارگيرند، امواج تداخل معرض در است ممکن سيم بى هاى دستگاه همه

.بگذارد تأثير آنها کارکرد بر است ممکن

کنيد خاموش را دستگاه ممنوعه مناطق در
مواد پزشکى، هاى دستگاه مجاورت در هواپيما، در. کنيد رعايت را ها محدوديت همه

گرفتن صورت حال در انفجار که مکانهايى در يا ها بنزين پمپ و شيميايى مواد سوختى،
.کنيد خاموش را دستگاه است،

مجاز خدمات
.باشند مى دستگاه تعمير يا نصب به مجاز متخصص افراد فقط

ها باترى و جانبى لوازم
به را ناسازگار محصوالت. کنيد استفاده تأييد مورد هاى باترى و جانبى لوازم از فقط

.نکنيد متصل دستگاه

آب ضد خاصيت
.داريد نگه خشک همواره را دستگاه. باشد نمى آب ضد شما دستگاه

ايمنى۴



کار به شروع

باترى و کارت سيم جاگذارى
.بکشيد برق از را شارژر و خاموش را دستگاه هميشه باترى، کردن خارج از قبل. صحيح كردن خارج

هنگام بنابراين ببيند، آسيب کردن تا و خراشيدن با سادگى به است ممکن آن اتصاالت و کارت سيم
.کنيد دقت آن، با کار و آوردن بيرون کردن، نصب

.)۱( برداريد را آن و بلغزانيد و داده فشار تلفن پايين طرف به را تلفن پشت قاب۱
.)۲( کنيد خارج را باترى۲
سطح که دهيد قرار نگهدارنده درون طورى را کارت سيم ،)۳( کنيد باز را کارت سيم نگهدارنده۳

.)۵( ببنديد را نگهدارنده و) ٤( باشد پايين به رو آن تماس
.)۷( دهيد قرار خود جاى در را پشت قاب و) ۶( دهيد قرار دستگاه در را باترى۴

microSD کارت کردن وارد
از Nokia .کنيد استفاده دستگاه اين با کار براى Nokia تأييد مورد و سازگار microSD کارتهاى از فقط

تجارى عالئم برخى اما کنند، مى استفاده حافظه هاى کارت براى تأييد مورد صنعتى استانداردهاى
است ممکن ناسازگار حافظه کارت يک از استفاده. نباشند سازگار کامالً دستگاه اين با است ممکن
در شده ذخيره هاى داده دارد امکان و شود دستگاه همچنين و حافظه کارت ديدن آسيب باعث
.کند مخدوش را ناسازگار کارت

.کند مى پشتيبانى گيگابايت ٢ حداکثر ظرفيت با microSD کارتهاى از شما تلفن

دستگاه داخل قبال است ممکن و شود ارائه دستگاه با همراه است ممکن سازگار حافظه کارت يک
:دهيد انجام را زير موارد نيست، اگر. باشد شده گذاشته

۵کار به شروع



.کنيد باز را حافظه کارت محل پوشش۱
تا دهيد فشار را آن و باشد باال به رو اتصاالت که دهيد قرار طورى حافظه کارت محل در را کارت۲

.بيافتد جا
.ببنديد را حافظه کارت محل پوشش۳

microSD کارت برداشتن
را حافظه کارت دارد، قرار برنامه دسترس در کارت که هنگامى برنامه، يک اجراى حين در  :مهم

و شود دستگاه همچنين و حافظه کارت ديدن آسيب باعث است ممکن كار اين انجام. نياوريد بيرون
.کند مخدوش را کارت در شده ذخيره هاى داده دارد امکان

کرده خارج را حافظه کارت آن، کردن خاموش به نياز بدون و است روشن تلفن که هنگامى توانيد مى
استفاده حافظه کارت در موجود هاى برنامه از يک هيچ از که شويد مطمئن بايد اما کنيد، تعويض و

.شود نمى

باترى کردن شارژ
را زير مراحل دهد نشان را کمى شارژ دستگاه اگر. است شده شارژ اى اندازه تا کارخانه در باترى
:کنيد دنبال

.بزنيد برق پريز به را شارژر۱

۲

.کنيد وصل دستگاه به را شارژر
.کنيد جدا برق پريز از سپس و دستگاه از ابتدا را شارژر شد، شارژ کامالً دستگاه وقتى۳

دستگاه از هم شارژ حال در توانيد مى و کنيد شارژ خاص زمان مدت يک براى را باترى نيست الزم
شارژ نشانگر تا بکشد طول دقيقه چند است ممکن باشد، شده تخليه کامالً باترى اگر. کنيد استفاده

.پرداخت تماس برقرارى به بتوان يا شود ظاهر نمايشگر در

کار به شروع۶



آنتن

يا ارسال حال در آنتن كه هنگامى. باشد خارجى آنتن و داخلى آنتن به مجهز است ممکن دستگاه اين
کيفيت بر آنتن به زدن دست. كنيد خوددارى آنتن بدنه به دليل بدون زدن دست از است، دريافت
از يا و گردد کار حين در حد از باالتر نيروى ميزان ايجاد باعث است ممکن و گذارد مى تأثير ارتباط

.شود کاسته باترى عمر

.دهد مى نشان خاکسترى رنگ به را آنتن ناحيه شکل اين

هدست

:هشدار
ممکن که جايى در. نشوند شنيده بخوبى خارجى صداهاى است ممکن هدست، از استفاده هنگام
.نکنيد استفاده آن از بياندازد، مخاطره به را شما ايمنى هدست از استفاده است

توسط شده تأييد موارد از غير به هدست يا خارجى دستگاه هر به Nokia AV رابط به اتصال هنگام
Nokia کنيد دقت ولتاژ سطح به دستگاه، اين با استفاده جهت.

به است ممکن زيرا نکنيد متصل دستگاه به کنند مى ايجاد خروجى سيگنال که را محصوالتى
.نکنيد متصل Nokia AV رابط به را ولتاژى منبع هيچ. برسانند آسيب دستگاه

مغناطيسى هاى ميدان و رباها آهن
.داريد نگه دور آهنربايى و مغناطيسى هاى ميدان از را دستگاه

۷کار به شروع



ديگر هاى قسمت و کليدها

خاموش/روشن/پايان کليد۱

گوشى۲

نمايشگر٣

انتخاب کليدهاى۴

کليد نام به بعد به اين از ؛™Navi کليد۵
شود مى خوانده پيمايش

تماس کليد۶

کليد صفحه٧

٣٫۵ (Nokia تصويرى صوتى رابط/هدست رابط٨
)مترى ميلى

شارژر اتصال محل٩

دوربين لنز١٠

Micro USB رابط١١

بلندگو١٢

ميکروفن١٣

حافظه کارت شيار١۴

مچى بند سوراخ١۵

کردن خاموش و روشن
.داريد نگه و داده فشار را خاموش و روشن کليد

صدا ميزان کنترل

:هشدار
را موسيقى. بيند مى آسيب شما شنوايى باشيد، داشته قرار بلند صداى معرض در مداوم طور به اگر
نگه گوشتان نزديك را دستگاه كنيد مى استفاده بلندگو از كه هنگامى و كنيد، گوش ماليم صداى با

.نداريد

کار به شروع۸



يا صوتى پرونده يک به دادن گوش هنگام يا تماس طى در بلندگو يا گوشى صداى ميزان تنظيم براى
.برويد پايين يا باال به ،FM راديو

كار به آماده حالت
بکار آماده حالت در تلفن ايد، نکرده وارد را اى نويسه هيچ شما و است استفاده آماده تلفن وقتى
.است

شبکه سيگنال قدرت1

باترى شارژ سطح2

اپراتور آرم يا شبکه نام3

انتخاب کليدهاى قابليتهاى4

خود شخصى ميانبر ليست عملکردهاى به دهد مى امکان شما به ،به برو چپ، انتخاب کليد
مشاهده براى را ها گزينه انتخاب > ها گزينه ليست، مشاهده هنگام. کنيد پيدا دسترسى

ليست در موجود عملکردهاى سازماندهى براى را سازماندهى > ها گزينه يا موجود عملکردهاى
.کنيد انتخاب خود ميانبر

کليد صفحه قفل

کليد صفحه کردن قفل
.شود قفل کليد صفحه تا دهيد فشار ثانيه ۳.۵ ظرف را * و کنيد انتخاب را فهرست

کليد صفحه قفل کردن باز
کد باشد، فعال کليد محافظ اگر. دهيد فشار ثانيه ۱.۵ ظرف را * و کنيد انتخاب را گشا قفل

.کنيد وارد درخواست هنگام را حفاظتى

کليد صفحه خودکار قفل تنظيم
و کنيد انتخاب را روشن > خودكار كليد محافظ > تلفن تنظيمات > تنظيمات > فهرست

.نماييد تنظيم شود مى قفل کليد صفحه آن از بعد که را زمانى مدت

کليد صفحه بودن قفل هنگام تماس به پاسخ
به کليد صفحه کنيد، مى رد را تماسى يا دهيد مى خاتمه تماسى به وقتى. دهيد فشار را تماس کليد
.شود مى قفل خودکار طور

ريزى برنامه رسمى اضطرارى شماره با تماس برقرارى است، قفل کليد صفحه يا دستگاه که هنگامى
.باشد پذير امکان کماکان است ممکن دستگاه در شده

۹کار به شروع



کارت سيم بدون عملکردهاى
کردن وارد بدون توان مى را ها بازى و دهنده سازمان عملکردهاى مانند تلفن عملکردهاى بعضى
ها آن از توان نمى و بوده غيرفعال ها فهرست در عملکردها بعضى. داد انجام نيز کارت سيم

.کرد استفاده

زمينه پس در اجرا حال در ها برنامه
عمر طول از و شده باترى نيروى از بيشتر استفاده موجب زمينه پس در کاربردى هاى برنامه اجراى
.کاهد مى باترى

كلى اطالعات

شما دستگاه مورد در
و GSM 850، 900، 1800(E) هاى شبکه در استفاده براى راهنما اين در شده داده شرح سيم بى دستگاه

1900 MHz هاى شبکه و UMTS 900/2100 ها، شبکه مورد در بيشتر اطالعات براى. باشد مى تأييد مورد
.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه با

شما دستگاه در قبل از ثالث اشخاص اينترنتى هاى پايگاه به مربوط پيوندهاى و ها نشانه است ممکن
.باشيد داشته دسترسى ثالث اشخاص اينترنتى هاى پايگاه به دهند امکان شما به و باشد شده نصب
تأييد را آنها و پذيرد نمى آنها قبال در تعهدى هيچگونه Nokia و نيستند وابسته Nokia به موارد اين
محتوا يا امنيت نظر از را الزم هاى احتياط اينترنتى، هاى پايگاه اين به دسترسى صورت در. کند نمى
.آوريد عمل به

:هشدار
.باشد روشن بايد دستگاه دار، زنگ ساعت از غير به دستگاه، اين هاى ويژگى همه از استفاده براى

.نکنيد روشن را دستگاه دارد، وجود خطر بروز يا اختالل ايجاد احتمال که هنگامى

و شخصى حقوق اجتماعى، عرف به و کرده رعايت را قوانين کليه دستگاه، اين از استفاده هنگام
نسخه حق از حمايت بواسطه است ممکن. بگذاريد احترام بردارى نسخه حق جمله از ديگران قانونى
.نباشد امکانپذير مضامين ساير و ها تصاوير،موسيقى برخى انتقال يا تصحيح کردن، کپى بردارى،

.نماييد تهيه کتبى نسخه يا پشتيبان کپى يک خود دستگاه در شده ذخيره اطالعات کليه از

راهنماى در را دستگاه آن ايمنى هاى دستورالعمل جزئيات ديگر، دستگاه هر به دستگاه اتصال هنگام
.نکنيد متصل دستگاه به را ناسازگار محصوالت. کنيد مطالعه کاربر

.باشد متفاوت شما دستگاه نمايشگر در موجود تصاوير با است ممکن راهنما اين در موجود تصاوير

.کنيد مراجعه کاربر راهنماى به دستگاه، اين مورد در مهم اطالعات ساير براى

شبکه حالت
را شبکه نوع > تلفن تنظيمات > تنظيمات > فهرست استفاده، براى شبکه نوع انتخاب براى

.باشد داشته دستيابى گزينه اين به توانيد نمى فعال تماس يک طى در. کنيد انتخاب

كلى اطالعات۱۰



شبکه خدمات
خدمات برخى. بگيريد سرويس سيم بى خدمات دهنده ارائه يک از بايد دستگاه، از استفاده براى
از استفاده براى باشد الزم است ممکن ها شبکه ساير در نباشند، موجود ها شبکه همه در است ممکن

مستلزم شبکه خدمات. کنيد درخواست خود دهنده ارائه از را خاصى تنظيمات شبکه خدمات
رومينگ هنگام و اصلى شبکه در ها هزينه خصوص در بيشتر اطالعات کسب براى. است داده انتقال

دهد توضيح تواند مى خدمات دهنده ارائه. بگيريد تماس خدمات دهنده ارائه با ديگر هاى شبکه در
محدوديت است ممكن ها شبكه برخى. داشت خواهد بر در شما براى اى هزينه چه خدمات اين که

شبكه پشتيبانى به كه را دستگاه اين ويژگيهاى برخى از استفاده چگونگى كه باشند داشته هايى
WAP 2.0 (HTTP هاى پروتكل قبيل از خاص هاى فناورى از پشتيبانى مانند دهد، قرار تأثير تحت دارد نياز

.كنند مى كار زبان به وابسته كاراكترهاى و TCP/IP هاى پروتكل از استفاده با كه (SSL و

يا نکند عمل شما دستگاه در امکانات برخى که باشد خواسته شما سرويس دهنده ارائه است ممکن
ممکن همچنين. شود نمى ظاهر شما دستگاه فهرست در مربوط ويژگى صورت، اين در. باشد غيرفعال

.باشد تصويرى نمادهاى و آنها ترتيب ها، فهرست نام جمله از سفارشى اقالم داراى شما دستگاه است

مشترک حافظه
چندرسانه رسانى پيام :نمايند استفاده مشترک حافظه از است ممکن دستگاه اين در زير هاى ويژگى

موجود حافظه است ممکن ويژگى چند يا يک از استفاده. فورى رسانى پيام ايميل، برنامه ،)MMS( اى
دهد، مى نشان حافظه بودن پر بر مبنى پيامى شما دستگاه اگر. دهد کاهش امکانات بقيه براى را

.کنيد پاک را مشترک حافظه در شده ذخيره اطالعات از بعضى

دستيابى کدهاى
فرض پيش کد. کنيد محافظت غيرمجاز استفاده برابر در تلفن از تا کند مى کمک شما به امنيتى کد

درخواست را کد تا کنيد تنظيم را تلفن و دهيد تغيير يا ايجاد توانيد مى را کد اين. است ۱۲۳۴۵
تلفن و کرده فراموش را کد اگر. کنيد نگهدارى جداگانه بصورت امن مکانى در و محرمانه را کد. کند
کسب براى. شد خواهد محاسبه اضافى هزينه و کنيد تعمير را تلفن که است الزم شود، قفل

.بگيريد تماس خود تلفن فروشنده يا Nokia پشتيبانى مراکز با بيشتر اطالعات

PIN2 کد. شود مى ارائه غيرمجاز استفاده برابر در کارت از محافظت براى و کارت سيم بهمراه PIN کد
يا PIN کد اگر. است الزم خاص هاى دستگاه برخى به دسترسى براى ها کارت سيم بهمراه شده ارائه
PIN2 کد شود مى خواسته شما از کنيد، وارد اشتباه متوالى بصورت بار سه را PUK يا PUK2 وارد را
.بگيريد تماس خود خدمات دهنده ارائه با نداريد را کدها اين اگر. کنيد

امضاى براى. است نياز مورد شما كارت سيم حفاظتى واحد در اطالعات به دسترسى براى واحد پين
تماس محدوديت سرويس از استفاده هنگام. است نياز امضا پين به ديجيتالى

> تنظيمات > فهرست امنيتى، تنظيمات و دستيابى کدهاى از تلفن استفاده نحوه تنظيم براى
.کنيد انتخاب را حفاظتى تنظيمات

۱۱كلى اطالعات



رايانه از استفاده با افزار نرم آورى روز به
در که شود شامل را اى پيشرفته عملکردهاى و جديد هاى ويژگى است ممکن افزار نرم رسانى روز به

عملکرد بهبود سبب همچنين افزار نرم رسانى روز به. است نبوده شما اختيار در دستگاه خريد زمان
.شود مى دستگاه

اختيار در را افزار نرم رسانى روز به امکان که است افزارى نرم برنامه يک Nokia افزار نرم رسان روز به
و پهن باند اينترنت سازگار، رايانه يک به خود، دستگاه افزار نرم رسانى روز به براى. دهد مى قرار شما
.داشت خواهيد نياز رايانه به خود دستگاه اتصال جهت سازگار USB داده کابل يک

منتشر افزارهاى نرم از نسخه آخرين به مربوط هاى يادداشت بررسى بيشتر، اطالعات کسب براى
وب يا www.nokia.com/softwareupdate به Nokia افزار نرم کننده روز به برنامه بارگيرى و شده

.کنيد مراجعه Nokia محلى سايت

:دهيد انجام را زير کارهاى دستگاه، افزار نرم رسانى روز به براى

.کنيد نصب خود رايانه در و کرده بارگيرى را Nokia افزار نرم کننده روز به برنامه۱
نرم کننده روز به برنامه و کرده متصل رايانه به USB داده کابل از استفاده با را خود دستگاه۲

پرونده از تا کند مى راهنمايى شما Nokia افزار نرم کننده روز به برنامه. کنيد باز را Nokia افزار
بازيابى را خود هاى پرونده و کرده روز به را افزار نرم کنيد، تهيه پشتيبان نسخه خود هاى

.نماييد

پشتيبانى
دستگاه عملکرد نحوه از يا بدانيد بيشتر خود محصوالت از استفاده نحوه درباره خواهيد مى وقتى
يا www.nokia.com/support در پشتيبانى صفحات يا کاربر راهنماى دفترچه به نيستيد، مطمئن خود
www.nokia.mobi/supportخود، همراه تلفن دستگاه از استفاده با يا خود، محلى Nokia سايت وب

.کنيد مراجعه

:دهيد انجام را زير مراحل نشد، برطرف مشکل اگر

يک از بعد. کنيد خارج را باترى و کرده خاموش را دستگاه: کنيد مجدد اندازى راه را دستگاه•
.کنيد روشن را دستگاه و داده قرار خود جاى در را باترى دقيقه،

ويژگى دريافت و بهينه عملکرد براى را خود دستگاه افزار نرم ،Nokia Software Updater برنامه با•
Nokia سايت وب يا www.nokia.com/softwareupdate به. کنيد بروز مرتباً ممکن، جديد هاى

نسخه خود دستگاه هاى داده از دستگاه، افزار نرم بروزرسانى از قبل. کنيد مراجعه خود محلى
.کنيد تهيه پشتيبان

.کنيد بازيابى را کارخانه اصلى تنظيمات کاربر، راهنماى دفترچه در توضيحات طبق•

/www.nokia.com هاى سايت به. بگيريد تماس Nokia با تعمير براى نشد، حل شما مشکل که صورتى در
repair خود دستگاه هاى داده همه از هميشه تعمير، جهت دستگاه ارسال از قبل. کنيد مراجعه
.کنيد تهيه پشتيبان نسخه

كلى اطالعات۱۲
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تماسها

تماس به پاسخ و تماس برقرارى

تماس برقرارى
.دهيد فشار را تماس کليد سپس و منطقه، و کشور کد لزوم صورت در کنيد، وارد را تلفن شماره

ورودى تماس به پاسخ
.دهيد فشار را تماس کليد

تماس کردن رد
.دهيد فشار را پايان کليد

صدا ميزان تنظيم
.برويد پايين يا باال به تلفنى، تماس طول در

بلندگو
يا بلندگو توانيد مى تماس، حين در تلفن گوشى يا بلندگو از استفاده براى دسترسى، صورت در

.کنيد انتخاب را عادى

گيرى شماره ميانبرهاى

عددى کليد يک به تلفن شماره يک اختصاص
و برويد) ۹-۲( نظر مورد شماره به کنيد، انتخاب را سريع گيرى شماره > مخاطبين > فهرست

ذخيره مخاطب يک و جستجو يا کنيد وارد را نظرتان مورد تلفن شماره. کنيد انتخاب را اختصاص
.کنيد انتخاب را شده

سريع گيرى شماره کردن فعال
.کنيد انتخاب را روشن > سريع گيرى شماره > تماس تنظيمات > تنظيمات > فهرست

سريع گيرى شماره از استفاده با تماس برقرارى
.داريد نگه و داده فشار را نظر مورد عددى کليد بکار، آماده حالت در

متن نوشتن

متنى حالتهاى
استفاده پيشگو يا سنتى متن ورودى از ،)ها پيام نوشتن هنگام مثال، عنوان به (متن کردن وارد براى
.کنيد

۱۳تماسها



حالت و شود مى داده نمايش  با که سنتى متن ورودى حالت بين تغيير براى متن، نوشتن هنگام
متن ورودى. داريد نگه و داده فشار را ها گزينه شود، مى داده نشان  با که پيشگو متن ورودى
.شود نمى پشتيبانى ها زبان تمام براى پيشگو

.شود مى داده نشان  و ، ، با حروف حالت

که عددى حالت به حرفى حالت از تغيير براى. دهيد فشار را # كليد حروف، حالت دادن تغيير براى
براى. كنيد انتخاب را عددى حالت و داريد نگه و دهيد فشار را # كليد شود، مى داده نشان  با

.داريد نگه و داده فشار را # کليد حرفى، حالت به عددى حالت از تغيير

.کنيد انتخاب را نوشتارى زبان > ها گزينه نوشتن، زبان تنظيم براى

عادى متن ورودى
موجود هاى نويسه. شود پديدار نظر مورد حرف تا دهيد فشار بار چندين را ،9-2 عددى، کليد يک

.دارد شده انتخاب نوشتارى زبان به بستگى

مکان تا کنيد صبر است، گرفته قرار کليد همان روى فعلى حرف مانند شما نظر مورد بعدى حرف اگر
.نماييد وارد را حرف و شود، پديدار نما

دستيابى براى. دهيد فشار مکرر را 1 ويژه هاى نويسه و معمولى گذارى نشانه عالئم به دستيابى براى
.دهيد فشار را * خاص، هاى نويسه ليست به

متن پيشگويانه ورودى
اضافه نيز واژه آن به توانيد مى که است داخلى لغت فرهنگ يک بر مبتنى پيشگو متن ورودى
.نماييد

فقط را کليد هر حرف يک براى. کنيد کلمه يک نوشتن به شروع 9 تا 2 کليدهاى از استفاده با۱
.دهيد فشار يکبار

.کنيد اضافه فاصله يک يا برويد راست به کلمه، يک تاييد براى۲

از را نظر مورد کلمه و دهيد، فشار مكرراً را * کليد نيست، صحيح كلمه که صورتى در•
.نماييد انتخاب فهرست

فرهنگ در بنويسيد خواهيد مى که اى کلمه شود، داده نمايش ؟ نويسه کلمه از بعد اگر•
با را کلمه. كنيد انتخاب را هجى لغتنامه، به لغت افزودن جهت. نيست موجود لغت

.نماييد انتخاب را ذخيره و كنيد وارد سنتى متن ورودى از استفاده
پيمايش کليد آن تأييد براى و کنيد، وارد را کلمه قسمت اولين مرکب، کلمات نوشتن براى•

.كنيد تأييد را کلمه و بنويسيد را کلمه بعدى قسمت. دهيد فشار را راست
.کنيد شروع را بعدى کلمه نوشتن۳

متن نوشتن۱۴



ها فهرست در پيمايش

ها گزينه يا فهرست عملکردهاى همه اينجا در. اند شده بندى گروه ها فهرست در تلفن عملکردهاى
.است نشده داده شرح

از خروج براى. کنيد انتخاب را فرعى فهرست و دلخواه فهرست و فهرست كار، به آماده حالت در
بکار، آماده حالت به مستقيم بازگشت براى. کنيد انتخاب را عقب يا خروج فهرست، کنونى سطح
اصلى منوى مشاهده > ها گزينه > فهرست فهرست، نماى تغيير براى. دهيد فشار را پايان کليد

.کنيد انتخاب را

رسانى پيام

بنويسيد، بخوانيد، توانيد مى را ايميل و فورى و صوتى، پيامهاى اى، رسانه چند متنى، هاى پيام
شبکه که نمود استفاده رسانى پيام خدمات از توان مى صورتى در تنها. نماييد ذخيره و كنيد ارسال

.کند پشتيبانى آنها از شما مخابراتى

اى رسانه چند و متنى پيامهاى
صورت در. كنيد پيوست آن به عكسى تمايل صورت در و كرده ايجاد متنى پيام يك توانيد مى

مى تبديل اى چندرسانه پيام به را پيام آن خودكار صورت به تلفن متنى، پيام به اى پرونده پيوست
.كند

متنى هاى پيام
.کند مى پشتيبانى پيام يک معمول حد از بيش حجم داراى متنى هاى پيام ارسال از شما دستگاه

همين بر شما سرويس دهنده ارائه. شد خواهد ارسال پيام چند يا دو عنوان به تر طوالنى هاى پيام
هاى نشانه همچنين ديگر، عالمتهاى تکيه، عالمت داراى هاى نويسه. کند مى تعيين را هزينه اساس
پيام يک در توان مى که را هايى نشانه تعداد بنابراين و کنند مى اشغال بيشترى جاى زبانها، بعضى
.دهند مى کاهش فرستاد،

.شود مى داده نمايش ارسال براى نياز مورد هاى پيام تعداد و مانده باقى هاى نويسه کلى تعداد

به شماره اين معموالً،. شود ذخيره شما دستگاه در پيام مرکز صحيح شماره بايد ها، پيام ارسال براى
کنيد انتخاب را شماره، دستى تنظيم براى. است شده تنظيم کارت سيم توسط فرض پيش صورت

و ،مركز افزودن > پيام مراكز > متنى پيامهاى > پيام تنظيمات > رسانى پيام > فهرست
.کنيد وارد خدمات دهنده ارائه از را شماره و نام يک

اى چندرسانه پيامهاى
.باشد فيلم قطعات يا صدا و تصوير متن، حاوى تواند مى اى چندرسانه پيام

نمايش را اى چندرسانه هاى پيام توانند مى هستند، سازگار هاى ويژگى داراى که هايى دستگاه فقط
.باشد متفاوت گيرنده دستگاه به توجه با است ممکن پيام يک ظاهر. کنند دريافت و داده

۱۵ها فهرست در پيمايش



بزرگتر حد اين از شده درج تصوير اگر. کند محدود را MMS هاى پيام حجم سيم بى شبکه است ممکن
.نمايد ارسال MMS طريق از را آن بتواند تا کند کوچکتر را آن است ممکن دستگاه باشد،

اين در که باشند ويروسى افزارهاى نرم حاوى است ممکن پيامها. کنيد باز احتياط با را پيامها  :مهم
.است خطرآفرين شما شخصى رايانه يا دستگاه براى صورت

دهنده ارائه با ،)MMS( اى چندرسانه رسانى پيام خدمات اشتراک و دسترسى امکان از اطالع براى
.کنيد بارگيرى را پيکربندى تنظيمات بتوانيد است ممکن همچنين. بگيريد تماس خود سرويس

اى چندرسانه يا متنى پيام ايجاد
.کنيد انتخاب را پيام > پيام ايجاد > رسانى پيام > فهرست۱
کنيد، وارد را گيرنده ايميل آدرس يا شماره و رفته :گيرنده قسمت به گيرنده، يک افزودن براى۲

براى را ها گزينه .کنيد انتخاب موجود هاى گزينه از ها گيرنده انتخاب براى را افزودن يا
.کنيد انتخاب ارسال هاى گزينه تنظيم و موضوعات و ها گيرنده افزودن

.کنيد وارد را پيام متن و رفته :متن قسمت به۳
نظر مورد نوع و رفته نمايش صفحه پايين در پيوست نوار به پيام، به محتوا کردن پيوست براى۴

.کنيد انتخاب را محتوا
.دهيد فشار را ارسال پيام، ارسال براى۵

مى تغيير پيام محتواى به بسته خودکار طور به و شده داده نشان نمايش صفحه باالى در پيام نوع
.کند

تر دقيق اطالعات براى. کند دريافت هزينه شما از پيام نوع به بسته خدمات دهنده ارائه است ممکن
.بگيريد تماس خدمات دهنده ارائه با

فورى هاى پيام
.شوند مى داده نمايش فوراً دريافت محض به که هستند متنى هاى پيام فورى هاى پيام

انتخاب را فورى پيام > پيام ايجاد > رسانى پيام > فهرست فورى، پيام يک نوشتن براى۱
.کنيد

انتخاب را ارسال و نوشته) نويسه ۷۰ تا حداکثر (را خود پيام کنيد، وارد را گيرنده تلفن شماره۲
.کنيد

Nokia Xpress صوتي پيامهاي
.کنيد ارسال مناسب اى شيوه به اى رسانه چند پيام از استفاده با را آن و کرده ايجاد صوتى پيام يک

مى باز صوت ضبط. کنيد انتخاب را صوتى پيام > پيام ايجاد > رسانى پيام > فهرست۱
.شود

.کنيد ضبط را پيامتان۲
را شماره يک تا کرده انتخاب را افزودن يا کنيد وارد :گيرنده قسمت در تلفن شماره چند يا يک۳

.نماييد بازيابى

رسانى پيام۱۶



.کنيد انتخاب را ارسال پيام، يک ارسال براى۴

ايميل
.كنيد برقرار دسترسى خود IMAP4 يا POP3 ايميل اشتراك به ايميل، ارسال و نوشتن خواندن، براى

.نيست متنى پيام عنوان به ايميل ارسال مانند ايميل ارسال براى ايميل برنامه از استفاده

دهنده ارائه اگر. کنيد مى استفاده صحيح تنظيمات از شويد مطمئن ايميل، از استفاده از قبل
باز جديد ايميل حساب يک توانيد مى دهد، مى را ايميل به همراه دسترسى اجازه شما ايميل خدمات

.باشد شده ارائه Nokia توسط است ممکن تنظيمات اين. کنيد استفاده موجود حساب يک از يا کنيد
بررسى براى. کنيد انتخاب دستى را ايميل دهنده ارائه يا کنيد دنبال را شده داده نمايش دستورات

خود ايميل خدمات دهنده ارائه با آن، تنظيمات از اطالع و خود ايميل اشتراك به دسترسى نحوه
دريافت پيكربندى پيام صورت به را الكترونيك پست پيكربندى تنظيمات است ممكن. بگيريد تماس
.نماييد

ايميل برنامه به دستيابى
.کنيد انتخاب را موجود ايميل حساب يک يا ايميل و رسانى پيام > فهرست

اين در که باشند ويروسى افزارهاى نرم حاوى است ممکن پيامها. کنيد باز احتياط با را پيامها  :مهم
.است خطرآفرين شما شخصى رايانه يا دستگاه براى صورت

فورى رسانى پيام
خط درون کاربران به را کوتاه متنى هاى پيام توانيد مى) شبکه خدمات) (IM( فورى رسانى پيام با

مشترک کنيد، استفاده آن از خواهيد مى که) IM( فورى رسانى پيام خدمات براى بايد. کنيد ارسال
دهنده ارائه با دستورالعملها و نرخها خدمات، اين بودن موجود از اطالع براى. کنيد نام ثبت و شده

.باشند متفاوت است ممکن IM دهنده ارائه به بسته ها فهرست. بگيريد تماس خود خدمات

و كرده انتخاب را فورى پيامهاى > رسانى پيام > فهرست سرويس، به اتصال جهت
.كنيد دنبال را نمايشگر روى دستورالعملهاى

صوتى پيامهاى
براى. شويد مشترک خدمات اين در است الزم که است شبکه خدمات جزء صوتى پست صندوق
.بگيريد تماس سرويس دهنده ارائه با بيشتر اطالعات

صوتى پست صندوق با تماس
.داريد نگه و داده فشار را 1

صوتى پست صندوق شماره ويرايش
.کنيد انتخاب را صوتى پست صندوق. ش > صوتى هاى پيام > رسانى پيام > فهرست

پيام تنظيمات
:کنيد انتخاب زير هاى گزينه ميان از و پيام تنظيمات > رسانى پيام > فهرست  

۱۷رسانى پيام



پر پيام حافظه اگر کنيد، ذخيره خود تلفن در را شده ارسال هاى پيام از اى نسخه  — کلى تنظيمات
.کنيد تنظيم را ها پيام به مربوط دلخواه موارد ساير و کنيد رونويسى را قديمى هاى پيام است،

نويسه نوع کنيد، فعال را SMS ايميل و SMS مراکز تنظيم پيام، تحويل گزارش  — متنى پيامهاى
.کنيد تنظيم را ها پيام به مربوط دلخواه موارد ساير و کنيد انتخاب را شده پشتيبانى
پيام دريافت اى، رسانه چند هاى پيام ظاهر تنظيم پيام، تحويل گزارش  — اى چندرسانه پيامهاى

.کنيد تنظيم را ها پيام به مربوط دلخواه موارد ساير و کنيد، فعال را تبليغات و اى رسانه چند هاى
را ها پيام به مربوط دلخواه موارد ساير و کنيد فعال را خدمات هاى پيام  — سرويس هاى پيام

.کنيد تنظيم

مخاطبين

.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست  

حافظه در. کنيد ذخيره کارت سيم حافظه و تلفن حافظه در توانيد مى را تلفن هاى شماره و نامها
شده ذخيره هاى شماره و نامها. نماييد ذخيره را ها آن متنى اطالعات و ها شماره و مخاطبين تلفن،

.شوند مى داده نشان  با کارت سيم حافظه در

مخاطب افزودن
.کنيد انتخاب را جديدمخاطبافزودن > ها گزينه > نامها  

مخاطب به جزئيات افزودن
نام به کنيد، انتخاب را نامها .باشد كارت سيم و تلفن يا تلفن استفاده مورد حافظه شويد مطمئن

.نماييد انتخاب را كن اضافه را ئياتجز > ها گزينه > جزئيات و رفته

مخاطب براى جستجو
.کنيد وارد را مخاطب نام از حرف اولين يا شويد، جابجا مخاطبين ليست در و کنيد انتخاب را نامها

کارت سيم حافظه و تلفن حافظه بين مخاطب کپى
در. کنيد انتخاب را مخاطب کردن کپى > ها گزينه و رفته، مخاطب به کنيد، انتخاب را نامها
.کنيد ذخيره شماره يک توانيد مى فقط نام هر براى کارت سيم حافظه

شماره و ها نام نمايش نحوه انتخاب خود، مخاطبين براى تلفن حافظه يا کارت سيم انتخاب جهت
.کنيد انتخاب را تنظيمات مخاطبين، براى حافظه ظرفيت مشاهده و مخاطبين، ليست در ها

استاندارد از که سازگارى ابزار طريق از ويزيت کارت بصورت توانيد مى را فرد يک تماس اطالعات
vCard کنيد ارسال کند مى پشتيبانى.

ويزيت کارت ارسال
و پرداخته کنيد ارسال را او اطالعات خواهيد مى که مخاطبى جستجوى به کنيد، انتخاب را نامها

.نماييد انتخاب را ويزيت کارت ارسال > ها گزينه > جزئيات

مخاطبين۱۸



 تماس ثبت دفترچه

تماس ثبت دفترچه > فهرست سازى همگام و داده پيامها، تماسها، درباره اطالعات مشاهده براى
.کنيد انتخاب را موجود هاى گزينه از يکى و

است ممکن سرويس، دهنده ارائه توسط شده ارائه خدمات و تماسها واقعى صورتحساب  :نكته
.باشد متفاوت غيره و ماليات قبض، کردن راست سر شبکه، هاى ويژگى به بسته

تنظيمات

ها نمايه
گوناگون، هاى محيط و رويدادها به بسته که دارد، نمايه نام به متفاوتى تنظيم هاى گروه شما تلفن
.نماييد تنظيم آنها براى را زنگ هاى آهنگ توانيد مى

:نماييد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى و نظر مورد نمايه ،ها نمايه > تنظيمات > فهرست 
انتخابى نمايه کردن فعال براى  — کردن فعال

نمايه تنظيمات تغيير براى  — سازى شخصى
نمايه براى شده تنظيم زمان وقتى. خاص زمان يک در شدن فعال براى نمايه تنظيم براى  — زماندار

.شود مى فعال است، نشده مشخص آن زمان که قبلى نمايه برسد، پايان به

ها آهنگ
.دهيد تغيير را شده انتخاب فعال نمايه آهنگ تنظيمات توانيد مى

را تنظيمات همين توانيد مى شماها نمايه.بيابيد کنيد انتخاب راآهنگها > تنظيمات > فهرست
فهرست در

نمايشگر
> فهرست نمايشگر، به مربوط هاى ويژگى ساير يا قلم، اندازه زمينه، تصوير تنظيم يا مشاهده براى

.کنيد انتخاب را نمايشگر > تنظيمات

زمان و تاريخ
.کنيد انتخاب را ساعت و تاريخ > تنظيمات > فهرست

.زمان و تاريخ تنظيم
.کنيد انتخاب را ساعت و تاريخ تنظيمات

زمان و تاريخ قالب تنظيم
.کنيد انتخاب را زمان و تاريخ قالب

۱۹تماس ثبت دفترچه



فعلى زمانى منطقه طبق تاريخ و زمان خودکار روزآورى به براى تلفن تنظيم
کنيد انتخاب را) شبکه خدمات (زمان خودکار بروزآورى

ميانبرها
دست شود، مى استفاده غالباً که عملکردهايى به سرعت به توانيد مى شخصى برهاى ميان وسيله به

.يابيد

.کنيد انتخاب را من ميانبرهاى > تنظيمات > فهرست

انتخاب کليدهاى به تلفن عملکردهاى اختصاص
.کنيد انتخاب ليست از را عملکرد و چپ انتخاب کليد يا انتخاب دقيق کليد

پيمايش کليد براى ميانبر عملکرهاى انتخاب
را قابليت يک و اختصاص يا تغيير و برويد خود دلخواه مسير به. کنيد انتخاب را پيمايشى كليد

.کنيد انتخاب ليست از

پشتيبان تهيه و سازى همگام
:کنيد انتخاب زير موارد از و کرده انتخاب را پشتيبان و همگام > تنظيمات > فهرست

با ديگر تلفن يک و خود تلفن بين انتخابى داده از بردارى کپى يا سازى همگام  — تلفن انتقال
 .Bluetooth آورى فن از استفاده

دستگاه يک يا حافظه کارت در انتخابى داده از پشتيبان نسخه يک ايجاد  — پشتيبان نسخه تهيه
.خارجى
را خارجى دستگاه يک يا حافظه کارت در شده ذخيره پشتيبانى پرونده يک  — پشتيبان بازيابى
انتخابى، پشتيبانى پرونده درباره بيشتر اطالعات براى. نماييد بازيابى تلفن در آنرا و کنيد انتخاب
.کنيد انتخاب را جزئيات > ها گزينه
ديگر، تلفن يک و خود تلفن بين انتخابى داده از بردارى کپى يا سازى همگام  — ها داده انتقال
.)شبکه خدمات (شبکه سرور يا رايانه

اتصال قابليت
قابليت و ويژگى چندين ها، داده دريافت و ارسال جهت ديگر هاى دستگاه به اتصال براى تلفن اين
.دهد مى قرار شما اختيار در را

Bluetooth سيم بى فناورى
را Bluetooth با سازگار هاى دستگاه ساير به اتصال راديويى امواج از استفاده با Bluetooth فناورى

.سازد مى پذير امكان شما براى) فوتى ٣٢( مترى ١٠ فاصله در

:کند مى پشتيبانى را زير هاى حالت و بوده هماهنگ Bluetooth 2.0 + EDR مشخصات با دستگاه اين
دستيابى سريال، درگاه تلفنى، شبکه پرونده، انتقال اشياء، ارسال هدست، هندزفرى، کلى، دسترسى

کلى توزيع و تصويرى صوتى دور راه از کنترل صوتى، پيشرفته توزيع شىء، کلى تبادل کارت، سيم

تنظيمات۲۰



آورى فن کننده پشتيبانى هاى دستگاه ساير بين متقابل کارکرد از اطمينان جهت . تصويرى صوتى
Bluetooth، توسط شده تأييد جانبى لوازم از مدل اين در Nokia سازگارى تعيين جهت. کنيد استفاده

.کنيد مشورت آنها سازندگان با دستگاه، اين با ها دستگاه ساير

را آن عمر طول و برده باال را باترى مصرف کنند، مى استفاده Bluetooth اتصال از که هايى ويژگى
.دهد مى کاهش

Bluetooth اتصال برقرارى
: دهيد انجام را زير مراحل و کرده انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليت > تنظيمات > فهرست

من تلفن نام .کنيد وارد نام يک خود گوشى براى و کنيد انتخاب را۱
مى نشان  .کنيد انتخاب را روشن > Bluetooth، Bluetooth اتصال قابليت کردن فعال براى۲

.است فعال Bluetooth دهد
که دستگاهى و صوتى تجهيزات اتصال جانبى، صوتى لوازم به خود گوشى کردن متصل براى۳

.کنيد انتخاب را شويد متصل آن به خواهيد مى
دارد، قرار پوشش تحت محدوده در که Bluetooth داراى دستگاه هر به گوشى کردن جفت براى۴

.کنيد انتخاب را جديد دستگاه افزودن > شده جفت وسايل
.کنيد انتخاب راافزودن و برويد شده يافته دستگاه به
دستگاه به که دهيد اجازه اتصال به و کنيد وارد گوشى در) نويسه ١٦ حداکثر (عبور کلمه يک

Bluetooth شود وصل ديگر.

روى بر را من تلفن رويت قابليت يا کنيد خاموش را Bluetooth قابليت هستيد، ايمنى نگران اگر
.داريد اطمينان آنها به که کنيد قبول افرادى از تنها را Bluetooth ارتباطات. دهيد قرار مخفى

اينترنت به رايانه اتصال
.کنيد استفاده PC Suite افزار نرم بدون اينترنت به خود سازگار رايانه کردن متصل براى Bluetooth از

و کرده فعال کند مى پشتيبانى اينترنت به دسترسى از که را خدماتى دهنده ارائه بايد شما تلفن
خدمات به اتصال از پس. کند پشتيبانى) PAN( شخصى محدوده شبکه از بايد شما شخصى رايانه
داده اتصال خودکار طور به تلفن ، شما رايانه با شدن جفت و تلفن) NAP( شبکه دستيابى نقطه
.کند مى باز را اينترنت به اى بسته

اى بسته داده
دهد، مي امکان همراه تلفن به که است اي شبکه خدمات يک) GPRS( راديويي بسته عمومي خدمات

.کند دريافت يا ارسال را ها داده ،)IP( اينترنتي پروتکل بر مبني شبکه يک طريق از

داده > اتصال قابليت > تنظيمات > فهرست سرويس، اين از استفاده نحوه تعريف براى
:کنيد انتخاب را يکى زير هاى گزينه بين از و کرده انتخاب را اى بسته داده اتصال > اى بسته

که هنگامى. دارد نياز آن به برنامه يک که زمانى اى بسته داده اتصال ايجاد  — احتياج زمان در
.شد خواهد قطع نيز اتصال يابد پايان برنامه
کنيد مى روشن را تلفن وقتى اى بسته داده شبکه به خودکار اتصال  —  دائمى اتصال

۲۱تنظيمات



به گوشى از Bluetooth فناورى از استفاده با سازگار رايانه يک به گوشى کرد متصل با توانيد مى
.نماييد مراجعه Nokia PC Suite راهنماهاى به بيشتر اطالعات براى. کنيد استفاده مودم عنوان

تلفن و تماس
.کنيد انتخاب را تماس تنظيمات > تنظيمات > فهرست

ورودى هاى تماس انتقال
خدمات دهنده ارائه با بيشتر اطالعات کسب براى کنيد انتخاب را) شبکه خدمات (تماس انتقال

.بگيريد تماس خود مخابراتى

ناموفق تماس يک برقرارى از بعد خودکار مجدد گيرى شماره مرتبه ده
.کنيد انتخاب را روشن > مجددخودکارگيرىشماره

هستيد تماس حال در که هنگامى ورودى هاى تماس از اطالع
کنيد انتخاب را) شبکه خدمات (کردن فعال > تماس انتظار

هستيد او با تماس حال در که فردى به خود تلفن شماره کردن مخفى يا دادن نشان
کنيد انتخاب را) شبکه خدمات (شخصى شناسه ارسال

نمايش صفحه زبان تنظيم
.کنيد انتخاب را دستگاه زبان > زبان تنظيمات > تلفن تنظيمات > تنظيمات > فهرست

صوتى گيرى شماره و صوتى فرمانهاى
شده ذخيره مخاطبين ليست در که نامى گفتن با و کنيد استفاده تلفن از صوتى فرمان گفتن با

.سازيد برقرار تلفنى تماس است

پشتيبانى زبانها همه در صدا شناسايى. دارند بستگى زبان به صوتى گيرى شماره و صوتى هاى فرمان
> تنظيمات > فهرست شود، مى پشتيبانى زبانهايى چه از اينکه از اطالع براى. شود نمى

زبان تنظيم براى. کنيد انتخاب را گفتار تشخيص زبان > زبان تنظيمات > تلفن تنظيمات
.کنيد انتخاب را نظرتان مورد زبان شناسايى،

اضطرارى وضعيت در يا شلوغ محيط يک در صوتى هاى برچسب از استفاده است ممکن  :نكته
.کنيد تکيه صوتى گيرى شماره به فقط ها موقعيت همه در نبايد بنابراين باشد، مشکل

شما صداى به شما تلفن صوتى شناسايى آموزش
انتخاب را صدا شناسايى آموزش > صدا شناسايى > تلفن تنظيمات > تنظيمات > فهرست

.کنيد

تنظيمات۲۲



قابليت يک براى صوتى فرمان کردن فعال
و ويژگى يک ،صوتى هاى فرمان > صدا شناسايى > تلفن تنظيمات > تنظيمات > فهرست
.است شده فعال صوتى فرمان که دهد مى نشان  .کنيد انتخاب را قابليت

شده فعال صوتى فرمان پخش
.کنيد انتخاب را اجراء و رفته موردنظر قابليت به

صوتى فرمانهاى مديريت
.کنيد انتخاب را ها گزينه و رفته قابليت به

صوتى گيرى شماره يا صوتى ازفرمانهاى استفاده
شنيده کوتاه آهنگ صداى يک. داريد نگه و داده فشار را راست انتخاب کليد بکار، آماده حالت در
شماره خواهيد مى که مخاطبى نام يا فرمان. شود مى داده نمايش کنيد صحبت اکنون و شود مى

پيشنهادى هماهنگ موارد ليست باشد، آميز موفقيت صدا شناسايى اگر. بگوييد را شود گيرى
فرمان اگر. کند مى پخش را ليست در هماهنگ مورد اولين صوتى فرمان تلفن. شود مى داده نمايش
.برويد ديگر ورودى يک به نيست درست

جانبى لوازم
جانبى لوازم به تلفن که شود مى داده نشان صورتى در تنها مختلفش هاى گزينه و فهرست اين

.باشد شده وصل همراه تلفن سازگار

يک آن نوع به بسته و جانبى وسيله يک. کنيد انتخاب را جانبى لوازم > تنظيمات > فهرست  
.کنيد انتخاب را گزينه

پيکربندى
مخابراتى شبکه. نماييد پيكربندى معين خدمات براى نياز مورد تنظيمات با را خود تلفن توانيد مى
.کند ارسال را تنظيمات اين است ممکن نيز شما

:کنيد انتخاب را زير هاي گزينه از يکى و پيكربندى > تنظيمات > فهرست
شبکه تنظيم و شبکه در شده ذخيره مخابراتى هاى شبکه مشاهده براى  — فرض پيش پيكربندى
فرض پيش مخابراتى

هاى برنامه براى فرض پيش پيکربندى تنظيمات کردن فعال براى  — فعالهابرنامهفرضپيش
شده پشتيبانى

شده ذخيره دستيابى نقاط مشاهده براى  — برگزيده دستيابى نقطه
نرم سازهاى بهنگام دريافت براى تلفن به اجازه ندادن يا دادن براى  — دستگاه مدير تنظيمات

.نباشد موجود است ممکن گزينه اين شما تلفن به بسته. تلفن افزار
مختلف خدمات به مربوط جديد شخصي هاي اشتراك افزودن جهت  — شخصى پيکربندى تنظيم

> ها گزينه يا افزودن جديد فايل ايجاد براي. آنها حذف يا سازي فعال براي و دستى صورت به
.کنيد وارد را نياز مورد پارامترهاى و کرده انتخاب را سرويس نوع. کنيد انتخاب راجديد افزودن

.کنيد انتخاب را کردن فعال > ها گزينه و برويد آن به شخصى، کاربرى حساب كردن فعال براى

۲۳تنظيمات



کارخانه تنظيمات بازيابى
از يكى و کارخانه. ت بازيابى > تنظيمات > فهرست كارخانه، شرايط به تلفن بازگرداندن براى
:كنيد انتخاب را زير هاى گزينه

اطالعات از يک هيچ حذف بدون شخصى تنظيمات تمام بازنشانى براى — تنظيمات بازيابى فقط
شخصى
مانند شخصى، اطالعات تمام حذف و شخصى تنظيمات تمام بازنشانى براى — همه بازيابى

سازى فعال هاى كليد و اى رسانه هاى پرونده ها، پيام مخاطبين،

اپراتور فهرست

اطالعات کسب براى. کنيد پيدا دسترسى است شده ارائه شبکه اپراتور توسط که خدماتى پورتال به
روز به خدماتى پيام يک با را فهرست اين تواند مى اپراتور. بگيريد تماس خود شبکه اپراتور با بيشتر
.سازد

گالرى

)DRM( ديجيتال حقوق مديريت سيستم يک از درخواست، مورد محتواى حفظ منظور به شما تلفن
آنها دريافت از قبل را سازى فعال کليد و محتوا هرگونه دريافت قوانين هميشه. کند مى پشتيبانى

.باشند هزينه پرداخت مشمول است ممکن چون کنيد، بررسى

ديجيتالى حقوق مديريت

براى (DRM) ديجيتالى حقوق مديريت هاى آورى فن مختلف انواع از توانند مى مطالب صاحبان
نرم انواع از دستگاه اين. کنند استفاده بردارى نسخه حق جمله از خود معنوى مالکيت از محافظت
اين از استفاده با. کند مى استفاده DRM شده محافظت مطالب به دستيابى براى DRM افزارهاى
WMDRM 10، OMA DRM 1.0، OMA DRM هدايت قفل توسط شده محافظت محتويات به توانيد مى دستگاه

نکند، پشتيبانى را مطالب ،DRM خاص افزار نرم يک اگر. باشيد داشته دسترسى OMA DRM 2.0 و 1.0
محافظت جديد مطالب به دسترسى براى را DRM افزار نرم چنين قابليت توانند مى مطالب صاحبان

شده محافظت مطالب نوسازى از مانع است ممکن همچنين امر اين. کنند لغو DRM توسط شده
از استفاده بر ،DRM افزار نرم اين لغو. است داشته وجود شما دستگاه در قبل از که شود DRM توسط
نمى محافظت DRM توسط که مطالبى از استفاده يا و DRM انواع ساير توسط شده محافظت مطالب
.داشت نخواهد تأثيرى شوند

است همراه سازى فعال کليد يک با ،(DRM) ديجيتالى حقوق مديريت توسط شده محافظت مطالب
.کند مى تعريف مطالب از استفاده زمينه در را شما حقوق که

کليدهاى از پشتيبانى براى است، OMA DRM توسط شده محافظت محتويات داراى شما دستگاه اگر
.کنيد استفاده Nokia PC Suite پشتيبان نسخه ويژگى از موجود، محتواى و سازى فعال

دستگاه، حافظه بندى قالب صورت در باشد، موجود WMDRM شده محافظت محتواى دستگاه در اگر
هاى فايل شدن مخدوش صورت در. رفت خواهند بين از موجود محتواى و سازى فعال کليدهاى
رفتن بين از. بروند بين از نيز موجود محتواى و سازى فعال کليدهاى است ممکن دستگاه، در موجود

اپراتور فهرست۲۴



مى محدود دستگاه در را مطالب آن از مجدد استفاده امکان موجود، مطالب و سازى فعال کليدهاى
.بگيريد تماس سرويس دهنده ارائه با بيشتر اطالعات براى. کند

گالرى در محتوا مشاهده
.کنيد انتخاب را گالرى > فهرست

رسانه

فيلمبردارى و دوربين
.شود مى پشتيبانى پيکسل پيکسل ١۶٠٠x١٢٠٠ تصوير وضوح با تصويربردارى دستگاه اين در

دوربين حالت

ثابت تصوير عملکرد از استفاده
.کنيد انتخاب را دوربين > رسانه > فهرست

منفى يا مثبت بزرگنمايى
.برويد پايين يا باال به

عکس گرفتن
.کنيد انتخاب را گرفتن

زمان و نمايش پيش حالت تنظيم
.کنيد انتخاب را تصوير نمايشپيش زمان > تنظيمات > ها گزينه

مورد گزينه و ها گزينه سريع، زمانى هاى فاصله در تصاوير گرفتن يا خودکار، تايمر کردن فعال براى
.کنيد انتخاب را نظر

فيلم حالت

فيلم عملکرد از استفاده
.کنيد انتخاب را فيلم > رسانه > فهرست

ويديويى کليپ ضبط شروع
.کنيد انتخاب را ضبط

تنظيمات تغيير براى. کرد ضبط بيشترى زمان مدت را تر پايين کيفيت با فيلم توان مى ضبط، هنگام
> ها گزينه > دوربين > رسانه > فهرست ويديويى، کليپ زمان حداکثر تنظيم و کيفيت

.کنيد انتخاب را تصويرى کليپ زمان مدت يا تصويرى کليپ کيفيت > تنظيمات

۲۵رسانه



فيلم و دوربين حالت تغييربين

.برويد راست يا چپ به فيلم، يا دوربين حالت در

FM راديو

.* .داريد نگه و داده فشار بکار آماده حالت در يا کنيد، انتخاب را راديو > رسانه > فهرست

نزديک ايستگاههاى براى جستجو
.داريد نگه و دهيد فشار راست يا چپ طرف به را پيمايش کليد

ايستگاه ذخيره
.کنيد انتخاب را کانال ذخيره > ها گزينه و رفته دلخواه ايستگاه به

شده ذخيره هاى ايستگاه بين جابجايى
ايستگاه حافظه محل به مربوط عددى کليد يا برويد راست يا چپ به ها ايستگاه بين جابجايى براى
.دهيد فشار را نظر مورد

صدا ميزان تنظيم
.برويد پايين يا باال به

زمينه پس در راديو داشتن نگه پخش حال در
.دهيد فشار را پايان کليد

راديو بستن
.داريد نگه و داده فشار را پايان کليد

صوت ضبط

ضبط شروع
.کنيد انتخاب را نمايش صفحه روى ضبط دکمه و صوت ضبط > رسانه > فهرست

تماس طول در ضبط شروع
نزديک عادى موقعيت در را تلفن تماس، مکالمه ضبط هنگام. کنيد انتخاب را ضبط > ها گزينه
.شود مى ذخيره گالرى در ها شده ضبط پوشه در ضبط. داريد نگه خود گوش

ضبط آخرين به دادن گوش
.کنيد انتخاب را قطعه آخرين اجراى > ها گزينه

رسانه۲۶



اى چندرسانه پيام در ضبط آخرين ارسال
.کنيد انتخاب را قطعه آخرين ارسال > ها گزينه

موسيقى کننده پخش
هاى فايل ديگر يا ها ترانه به توانيد مى موسيقى کننده پخش قابليت از استفاده با تلفن اين در

.دهيد گوش AAC يا MP3 نظير صوتى

.موسيقي پخش > رسانه > فهرست کنيد انتخاب را

پخش توقف يا شروع
.دهيد فشار را پيمايش کليد

فعلى آهنگ ابتداى به رفتن
.برويد چپ به

قبلى آهنگ به رفتن
.برويد چپ به دوبار

بعدى آهنگ به رفتن
.برويد راست سمت به

فعلى آهنگ بردن عقب
.داريد نگه و دهيد فشار چپ طرف به را پيمايش کليد

فعلى آهنگ سريع بردن جلو
.داريد نگه و دهيد فشار راست طرف به را پيمايش کليد

صدا ميزان تنظيم
.برويد پايين يا باال به

موسيقى کننده پخش کردن دار صدا يا صدا بى
.دهيد فشار را #

زمينه پس در موسيقى کننده پخش داشتن نگه پخش حال در
.دهيد فشار را پايان کليد

موسيقى کننده پخش بستن
.داريد نگه و داده فشار را پايان کليد

۲۷رسانه



کاربردي هاي برنامه

اين براى منحصراً که باشد ™Java  هاى برنامه و بازى چند حاوى شما تلفن افزار نرم است ممکن
.است شده طراحى Nokia تلفن

.کنيد انتخاب را ها برنامه > فهرست

برنامه يا بازى کردن باز
.نماييد انتخاب را كردن باز و برويد برنامه يك يا بازى يك به. کنيد انتخاب را مجموعه يا بازيها

.نماييد مشاهده را برنامه يا بازى نصب براى موجود حافظه مقدار
.کنيد انتخاب را حافظه وضعيت > ها گزينه

برنامه يا بازى بارگيرى
.کنيد انتخاب را ها برنامه بارگيرى يا بازى بارگيرى > بارگيرى قابل موارد > ها گزينه

با برنامه که شويد مطمئن بارگيرى از قبل. کند مى پشتيبانى ™J2ME جاوا هاى برنامه از شما تلفن
.باشد سازگار شما تلفن

که هايى برنامه قبيل از اند، شده دريافت مطمئن منابع از که را افزارهايى نرم و ها برنامه تنها  :مهم
Symbian Signed هاى آزمايش تصويب مورد يا بوده Java Verified™ مورد و نصب اند گرفته قرار

.دهيد قرار استفاده

.شوند ذخيره ها برنامه در گالرى بجاى است ممکن شده بارگيرى کاربردى هاى برنامه

سازمانگر

دار زنگ ساعت
.کنيد انتخاب را زنگدار ساعت > سازمانگر > فهرست

هشدار زنگ کردن غيرفعال يا فعال
.کنيد انتخاب را :هشدار زنگ

هشدار زنگ زمان تنظيم
.کنيد انتخاب را :هشدار زنگ زمان

هفته انتخابى روزهاى در شما به اطالع براى تلفن تنظيم
.کنيد انتخاب را :تکرار

هشدار آهنگ سازى شخصى
.کنيد انتخاب را :هشدار زنگ نواخت

کاربردي هاي برنامه۲۸



تعويق زنگ براى وقفه زمان تنظيم
.کنيد انتخاب را :زنگ تعويق وقفه زمان

هشدار توقف
.کنيد انتخاب را توقف

اندازه به زنگ كنيد، انتخاب را تعويق اينكه يا و بزند زنگ دقيقه يک مدت به تلفن بگذاريد اگر
مى زدن زنگ به شروع دوباره سپس شود، مى متوقف ايد كرده انتخاب زنگ تعويق زمان در كه مدتى
.کند

کارها ليست و تقويم
هرگونه اگر. است گرفته قرار کادر يک در فعلى روز. کنيد انتخاب را تقويم > سازمانگر > فهرست

.شود مى ديده پررنگ صورت به روز باشد، شده تنظيم روز آن براى يادداشتى

تقويم يادداشت افزودن
.کنيد انتخاب را کن يادداشت > ها گزينه و رفته تاريخ به

يادداشت جزئيات مشاهده
.کنيد انتخاب را مشاهده و رفته يادداشت به

تقويم از ها يادداشت تمام حذف
.کنيد انتخاب را يادداشتها همه > يادداشتها حذف > ها گزينه

کارها ليست مشاهده
.کنيد انتخاب را کارها ليست > سازمانگر > فهرست

يا کردن، حذف افزودن، براى. شود مى ذخيره اولويت اساس بر و شده داده نمايش کارها ليست
کارها کردن مرتب براى يا شده، انجام عنوان به يادداشت يک زدن عالمت براى يادداشت، يک ارسال

.کنيد انتخاب را ها گزينه انجام، موعد اساس بر

ها نقشه برنامه

جستجو را ديدنى نقاط و نشانى کنيد، مرور را مختلف کشورهاى و شهرها هاى نقشه توانيد مى
و کنيد ذخيره مرزنما عنوان به را مکانها کنيد، طرحريزى ديگر مکان به مکان يک از را مسيرى کنيد،
.بفرستيد سازگار دستگاههاى به را آنها

نقشه به فقط گاه هيچ. هستند ناکامل و نادرست حدودى تا ديجيتال نگاريهاى نقشه همه تقريباً
.نباشيد متکى ايد، کرده دريافت دستگاه اين در استفاده براى که نگاريهايى

هاى دفترچه صوتى، فايلهاى اى، ماهواره تصاوير ها، نقشه مانند محتواهايى دريافت براى  :نكته
.)شبكه خدمات (يابد انتقال اطالعات زيادى مقدار باشد الزم است ممكن ترافيكى، اطالعات يا راهنما

۲۹ها نقشه برنامه



خدمات و ترافيكى و هواشناسى اطالعات راهنما، هاى دفترچه اى، ماهواره تصاوير مانند محتواهايى
يا و کامل است ممکن محتواها اين. شوند مى توليد Nokia از مستقل و ثالث اشخاص توسط مربوطه

و محتوا به فقط هيچگاه. نيست قطعى نيز آنها بودن دسترس در و نباشند دقيق کافى اندازه به
.نباشيد متکى الذکر فوق مربوطه خدمات

.کنيد انتخاب موجود هاى گزينه ميان از و ها نقشه > فهرست ها، نقشه برنامه از استفاده براى

ها نقشه بارگيرى
افزار نرم از استفاده با. باشد شده نصب هايى نقشه شما تلفن حافظه کارت در قبل از است ممکن
بارگيرى اينترنت طريق از را ها نقشه از جديدى مجموعه توانيد مى Nokia Map Loader اى رايانه
.کنيد

Nokia Map Loader
 از بيشتر دستورالعملهاى براى و خود رايانه در Nokia Map Loader بارگيرى براى

www.maps.nokia.com کنيد ديدن.

داده قرار دستگاه درون را حافظه کارت که کنيد بررسى بار، اولين براى ها نقشه بارگيرى از پيش
.باشيد

.کنيد انتخاب را ها نقشه > فهرست اوليه پيکربندى انجام براى

يک از ها نقشه همه اينکه از اطمينان براى و حافظه، کارت در ها نقشه انتخاب دادن تغيير براى
جديد انتخاب بارگيرى و حافظه کارت در ها نقشه همه حذف براى Nokia Map Loaderاز هستند، ناشر

.کنيد استفاده

شبکه نقشه خدمات
که کنند بارگيرى را هايى نقشه خودکار بطور نياز هنگام در در تا کنيد تنظيم را خود تلفن توانيد مى
.نداريد را آنها خود تلفن در

داخل يا بله > مجاز شبکه استفاده > شبکه تنظيمات > تنظيمات > ها نقشه > فهرست 
.کنيد انتخاب را محلى شبکه

.کنيد انتخاب را خير ها، نقشه خودکار بارگيرى از جلوگيرى براى

هاى دفترچه صوتى، فايلهاى اى، ماهواره تصاوير ها، نقشه مانند محتواهايى دريافت براى  :نكته
.)شبكه خدمات (يابد انتقال اطالعات زيادى مقدار باشد الزم است ممكن ترافيكى، اطالعات يا راهنما

GPS و ها نقشه
GPS اتصال نيازمند که هايى برنامه از استفاده براى. نيست GPS داخلى آنتن داراى شما دستگاه
.کنيد استفاده) شوند مى فروخته جداگانه که جانبى لوازم (سازگار GPS خارجى گيرنده يک از است،

اطالعات براى. کنيد جفت خود دستگاه با را GPS گيرنده Bluetooth سيم بى فناورى از استفاده با
.کنيد مراجعه GPS گيرنده کاربر راهنماى به بيشتر،

ها نقشه برنامه۳۰

http://www.maps.nokia.com
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.کنيد استفاده) GPS( جهانى يابى موقعيت سيستم از توانيد مى ها نقشه برنامه از پشتيبانى براى
.کنيد گيرى اندازه را مختصات و ها فاصله يا کنيد پيدا را خود مکان

فعلى مکان تا بکشد طول دقيقه چند است ممکن خارجى، GPS گيرنده با دستگاه کردن جفت از بعد
.شود داده نمايش شما

منحصراً که کند مى فعاليت متحده اياالت دولت نظارت تحت (GPS) جهانى يابى مکان سيستم
محل به مربوط اطالعات صحت. دارد عهده بر را سيستم از مراقبت و اطالعات صحت مسئوليت

داده اين. بگيرد قرار متحده اياالت دولت ساخت GPS هاى ماهواره تنظيمات تأثير تحت است ممکن
فدرال دولت هوانوردى هاى برنامه و متحده اياالت دفاع وزارت ملى GPS سياست با است ممکن ها

قابليت. گذارد تأثير اطالعات صحت بر است ممکن نيز اى ماهواره ضعيف پوشش. کند تغيير
همچنين طبيعى موانع و ساختمانها تأثير تحت است ممکن GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى
و نباشند موجود زيرزمين يا ها ساختمان داخل است ممكن GPS امواج. گيرد قرار هوايى و آب شرايط
.شوند تضعيف فلزات يا بتن مانند موادى توسط دارد امکان

يا يابى مکان مورد در نبايد هرگز و کرد استفاده محل دقيق گيرى اندازه براى توان نمى GPS از
.بود همراه تلفن راديويى هاى شبکه يا GPS گيرنده محلى اطالعات به متکى فقط رهيابى،

اضافي سرويسهاي
ارتقاء است اى منطقه مجوز نيازمند که کامل صوتى پيمايش يک با را ها نقشه برنامه توانيد مى

.دهيد

Bluetooth سيم بى فناورى از که داريد نياز خارجى GPS دستگاه يک به خدمات، اين از استفاده براى
.کند پشتيبانى

خريد > اضافى خدمات > ها نقشه > فهرست صوتى راهنماى با پيمايش خدمات خريد براى
.کنيد پيروى دستورات از و کرده انتخاب را پيمايش

شبکه اتصال از تا دهيد اجازه ها نقشه برنامه به بايد صوتى، راهنماى با پيمايش از استفاده براى
.کند استفاده

هنگام بگذاريد خود گوشى در ديگرى کارت سيم اگر. شود مى متصل شما کارت سيم به پيمايش مجوز
مجوز انتقال شما به خريد روند طى در. بگيريد مجوز که شود مى خواسته شما از پيمايش اندازى راه

.شد خواهد پيشنهاد اضافى هزينه بدون جديد کارت سيم به فعلى پيمايش

 اينترنت يا وب

صفحات ظاهر. يابيد دست همراه تلفن اينترنتى مختلف خدمات به توانيد مى خود تلفن مرورگر با
جزئيات همه نتوانيد است ممکن. باشد متفاوت نمايش صفحه اندازه به بسته است ممکن اينترنتى
.کنيد مشاهده را اينترنتى صفحات

از که شود، داده نمايش منو در اينترنت يا وب صورت به است ممکن وب مرور عملکرد تلفن، به بسته
.شود مى خوانده وب عنوان به بعد به اين

۳۱اينترنت يا وب



برابر در را الزم امنيت و حفاظت و داريد اعتماد آن به که کنيد استفاده هايى سرويس از فقط  :مهم
.کنند مى تأمين مضر افزارهاى نرم

تماس خود خدمات دهنده ارائه با دستورالعملها و نرخها خدمات، اين بودن موجود از اطالع براى
.بگيريد

دهنده ارائه از پيکربندى پيام صورت به را مرور براى نياز مورد پيکربندى تنظيمات توانيد مى
.نماييد دريافت خدمات

وب خدمات به اتصال

.داريد نگه و داده فشار را 0 بکار، آماده حالت در يا،. کنيد انتخاب را خانه > وب > فهرست

در است ممکن تلفن کليدهاى عملکرد. کنيد مرور را آن صفحات توانيد مى خدمات، به اتصال از بعد
بيشتر اطالعات براى. کنيد دنبال را تلفن صفحه روى متنى هاى پيام. باشد متفاوت مختلف خدمات

.بگيريد تماس خدمات دهنده ارائه با

کارت سيم خدمات

داده نمايش زمانى فقط خدمات اين فهرست. دهد ارائه ديگرى خدمات است ممكن شما كارت سيم
موجود خدمات به توجه با فهرست محتويات و نام. شود پشتيبانى شما کارت سيم توسط که شود مى

.باشند مى متفاوت

سبز راهکارهاى

.شود مى ارائه زيست محيط از محافظت براى راهکارهايى اينجا در

انرژى در جويى صرفه
از را شارژر که باشيد داشته ياد به کرديد، قطع دستگاه از را شارژر و کرديد شارژ کامل را باترى وقتى
.بکشيد پريز

:کنيد شارژ مدام را خود باترى که نيست نيازى کنيد رعايت را زير موارد اگر

.کنيد غيرفعال و بسته کنيد نمى استفاده آنها از که زمانى در را اتصاالت و خدمات ها، برنامه•
.دهيد کاهش را صفحه روشنى ميزان•

کارت سيم خدمات۳۲



گزينه شما دستگاه در که صورتى در فعاليت عدم مدت حداقل از بعد که کنيد تنظيم را دستگاه•
.برود انرژى جويى صرفه حالت به است موجود اش

را خود دستگاه صداى ميزان. کنيد فعال غير را کليد صفحه آهنگهاى مانند غيرالزم صداهاى•
.کنيد تنظيم متوسط سطح يک در

بازيافت
در شده استفاده مواد از 65-80% کنيد؟ بازيافت را خود قديمى دستگاه که داشتيد بخاطر آيا

بسته مواد و ها باترى الکترونيکى، محصوالت هميشه. کرد بازيافت توان مى را Nokia همراه تلفنهاى
کنترل غيرقابل دفع از پيشگيرى در کار اين با. بازگردانيد اختصاصى آورى جمع مرکز به را بندى
 در را خود Nokia محصوالت بازيافت نحوه. کرد خواهيد کمک مواد بازيافت بهبود همچنين و زباله

www.nokia.com/werecycle يا www.nokia.mobi/werecycle کنيد بررسى.

.کنيد بازيافت نيز خود محلى بازيافت طرح در توانيد مى نيز را کاربر راهنماى و بسته

بدانيد بيشتر
/www.nokia.com نشانى به خود دستگاه محيطى هاى جنبه مورد در بيشتر اطالعات براى

ecodeclaration کنيد مراجعه.

۳۳سبز راهکارهاى
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جانبى لوازم

:هشدار
جانبى لوازم و شارژرها ها، باترى از فقط خاص، مدل اين در استفاده براى

ديگر جانبى لوازم نوع هر از استفاده. کنيد استفاده Nokia تأييد مورد

.باشد خطرآفرين و کرده نقض را قرارداد يا نامه ضمانت است ممکن

بروز باعث است ممکن نشده تأييد شارژر يا باترى از استفاده مخصوصاً

.شود قبيل اين از خطراتى يا نشتى انفجار، سوزى، آتش

دستگاه فروشنده از لطفاً تأييد، مورد جانبى لوازم بودن دسترس در درباره

لوازم هرگونه از نيرو منبع سيم کردن جدا هنگام. کنيد اطالع کسب خود

.نمائيد خارج و گرفته آنرا دوشاخه اينکار براى. نکشيد آنرا سيم جانبى،

باترى
شارژر و باترى اطالعات
نظر در باترى. کند مى تأمين شارژ قابل باترى از را خود نيروى شما دستگاه

Nokia است ممکن. است BL-5C دستگاه اين در استفاده براى شده گرفته

براى دستگاه اين. دهد ارائه دستگاه اين براى نيز را ديگرى باترى هاى مدل

.AC-3 :است شده طراحى زير شارژرهاى از شده تأمين انرژى منبع با کار

نوع. باشد متفاوت دوشاخه نوع به بسته است ممکن شارژر مدل شماره

،E، EB، X :داد تشخيص ها عالمت اين از يکى طريق از توان مى را دوشاخه

AR، U، A، C، K، يا UB.

خواهد فرسوده سرانجام اما نمود تخليه و شارژ بار صدها توان مى را باترى

اى مالحظه قابل طور به کار به آماده حالت و مکالمه زمان مدت وقتى. شد

تأييد مورد هاى باترى از فقط. کنيد عوض را باترى شد معمول از تر کوتاه

Nokia توسط شده تأييد شارژر با فقط را باترى و کنيد استفاده Nokia که

.کنيد شارژ است شده گرفته نظر در دستگاه اين براى

باترى از طوالنى مدت به يا کنيد مى استفاده باترى از بار اولين براى اگر

آن سپس کرده، وصل را شارژر باشد الزم است ممکن است، نشده استفاده

کامالً باترى اگر. کنيد وصل دوباره باترى، شارژ شروع براى و کنيد خارج را

در شارژ نشانگر تا بکشد طول دقيقه چند است ممکن باشد، شده تخليه

.کرد برقرار تماسى بتوان يا شود ظاهر نمايشگر

و خاموش را دستگاه هميشه باترى، کردن خارج از قبل. صحيح كردن خارج

.بکشيد برق از را شارژر

و برق پريز از را آن شود، نمى استفاده شارژر از وقتى. صحيح كردن شارژ

رها شارژر به متصل را آن شد شارژ کامالً باترى وقتى. کنيد جدا دستگاه

شارژ باترى اگر. کاهد مى باترى عمر طول از حد، از بيش شارژ زيرا نکنيد،

از را خود شارژ زمان گذشت براثر بماند استفاده بدون مدتى براى شده

.دهد مى دست

دماى در را باترى هميشه. نكنيد نگهدارى پايين بسيار يا باال بسيار دماى در

دماى. کنيد نگهدارى) فارنهايت ۷۷ و ۵۹( سانتيگراد درجه ۲۵ تا ۱۵ بين

يا گرم باترى وقتى. شود مى باترى عمر و ظرفيت کاهش موجب زياد خيلى

به باترى کار. نکند کار موقت طور به دستگاه است ممکن باشد، سرد

.شود مى محدود انجماد نقطه زير دماى در خصوص

است ممکن اتفاقى طور به کوتاه مدار ايجاد. نکنيد ايجاد کوتاه اتصال

باعث خودکار يا گيره، سکه، قبيل از فلزى جسم يک که دهد رخ زمانى

شبيه اينها. (شود باترى) - (منفى و) + (مثبت هاى قطب مستقيم اتصال

است ممکن مثال عنوان به حالت اين) .باشند مى باترى فلزى نوارهاى

اتفاق کنيد، مى حمل خود کيف يا جيب در اضافى باترى يک که هنگامى

اجسام يا باترى به است ممکن ها قطب در کوتاه اتصال ايجاد. بيفتد

.بزند صدمه متصل

.شود منفجر است ممکن زيرا نيندازيد آتش در را باترى. انداختن دور

بازيافت را باترى امکان صورت در. کنيد منهدم محلى مقررات طبق را باترى

.نيندازيد دور خانگى هاى زباله مانند را آنها. کنيد

سوراخ کردن، خم کردن، خرد کردن، باز بريدن، کردن، جدا از. كردن نشت

صورت در. کنيد خوددارى باترى هاى خانه يا ها باترى کردن پاره يا کردن

.كنيد اجتناب چشمها و پوست با باترى مايع تماس از باترى، كردن نشت

پزشك به يا بشوييد فراوان آب با را مربوطه هاى قسمت تماس، صورت در

.كنيد مراجعه

بپرهيزيد، باترى در خارجى اشياى کردن وارد و دستکارى از. ديدن صدمه

.نکنيد وارد آنها در و ندهيد قرار مايعات يا آب معرض در را باترى همچنين

.شود منفجر است ممکن باشد ديده آسيب باترى اگر

.کنيد استفاده شده تعيين مقاصد براى فقط باترى از. صحيح استفاده

يا انفجار سوزى، آتش به منجر است ممکن باترى از نادرست استفاده

يک روى خصوصاً باترى يا دستگاه افتادن صورت در. شود ديگر خطرات

را آن باترى، از مجدد استفاده از قبل ديدگى، آسيب احتمال و سخت سطح

آسيب باترى يا شارژر از هرگز. ببريد خدمات مرکز يک نزد بازبينى جهت

نگه سال و سن کم اطفال دسترس از دور را باترى. نکنيد استفاده ديده

.داريد

جانبى لوازم۳۴



دستگاه از نگهدارى
کار آن با دقت با بايد و است عالى ساخت و طراحى محصول شما دستگاه

ضمانت مشمول موارد که کرد خواهد کمک شما به زير پيشنهادات. کنيد

.کنيد حفظ را نامه

رطوبت يا مايع هرگونه و رطوبت باران،. داريد نگه خشک را دستگاه•

را دستگاه الکترونيکى مدارهاى است ممکن معدنى مواد حاوى

از قبل و بياوريد بيرون را باترى شد، خيس دستگاه اگر. کند خراب

.شود خشک کامالً دستگاه تا دهيد اجازه آن دوباره انداختن جا

از يا و ندهيد قرار خاک و گرد پر و کثيف هاى محيط در را دستگاه•

آن الکترونيکى قطعات و متحرک هاى قسمت. نکنيد استفاده آن

.ببيند آسيب است ممکن

عمر باال دماى. نکنيد نگهدارى پايين يا باال دماى در را دستگاه•

برخى و زند مى صدمه باترى به داده، کاهش را الکترونيکى دستگاه

زمانى. سازد مى خارج شکل از يا کرده آب را پالستيکى هاى قسمت

رسد، مى خود معمولى دماى مقدار به پايين دماى يك از دستگاه که

صفحات به و شود ايجاد رطوبت دستگاه داخل در است ممكن

.بزند صدمه الکترونيکى مدار

داده آموزش راهنما در آنچه از غير روشى به را دستگاه نکنيد سعى•

.کنيد باز شده،

شديد دادن تکان يا ضربه کردن وارد کردن، پرتاب و انداختن از•

صفحات است ممکن نامناسب جابجايى. نمائيد پرهيز جداً دستگاه

.بشکند را ظريف مکانيکى هاى قسمت و داخلى مدار

قوى شوينده مواد يا کننده پاک هاى محلول قوى، شيميايى مواد از•

سطح کردن تميز براى. نکنيد استفاده دستگاه کردن تميز جهت

.کنيد استفاده خشک و تميز نرم، پارچه از فقط دستگاه

قسمت شدن مسدود باعث تواند مى رنگ. نزنيد رنگ را دستگاه•

.کند جلوگيرى آنها صحيح عملکرد از و شده متحرک هاى

استفاده تأييد مورد جايگزين آنتن يک يا شده عرضه آنتن از فقط•

به است ممکن مجاز غير ملحقات و ها کننده تقويت ها، آنتن. کنيد

راديويى هاى دستگاه بر حاکم قوانين با و بزند صدمه دستگاه

.باشد نداشته مطابقت

.کنيد استفاده ساختمان داخل در شارژر از•

و مخاطبين جمله از داريد نگه خواهيد مى که اطالعاتى از•

.کنيد تهيه پشتيبان کپى نسخه يک تقويم هاى يادداشت

بهينه منظور به دستگاه يکبار وقت چند هر مجدد تنظيم براى•

.کنيد خارج را باترى و خاموش را دستگاه آن، عملکرد نمودن

آن جانبى لوازم از يک هر يا شارژر باترى، دستگاه، براى پيشنهادات اين

.است صادق

بازيافت
مراکز به را بندى بسته مواد و ها باترى الکترونيکى، محصوالت هميشه

غيرقابل دفع از پيشگيرى در کار اين با. بازگردانيد اختصاصى آورى جمع

اطالعات. کرد خواهيد کمک مواد بازيافت بهبود همچنين و زباله کنترل

 در را Nokia محصوالت بازيافت چگونگى و محصول محيطى زيست

www.nokia.com/werecycle يا nokia.mobi/werecycle كنيد بررسى.

بيشتر ايمنى اطالعات
است نيکل فاقد دستگاه اين سطح

۳۵دستگاه از نگهدارى

http://www.nokia.com/battery
http://www.nokia.com/battery
http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.com/werecycle


اطفال

است ممکن وسايل اين. نيستند بازى اسباب آن جانبى لوازم و شما دستگاه

.نگهداريد کودکان دسترس از دور را آنها. باشند کوچکى قطعات داراى

کار محيط
 حداقل يا گوش کنار معمولى، استفاده وضعيت در که هنگامى دستگاه اين

هاى دستورالعمل از گيرد، قرار شما بدن از دورتر )اينچ ٨/٧( متر سانتى ٢٫٢

حمل کيف هرگونه. کند مى تبعيت راديويى فرکانس معرض در گرفتن قرار

جنس از نبايد بدن، روى بر استفاده براى نگهدارنده يا کمرى گيره تلفن،

.دهد قرار بدن به نسبت شده ذکر فاصله در را دستگاه بايد و باشد فلز

الزم شبکه به مناسب اتصال ها، پيام يا اطالعاتى هاى پرونده ارسال براى

چنين که زمانى تا است ممکن ها پيام يا اطالعاتى هاى پرونده ارسال. است

فاصله به مربوط هاى دستورالعمل. بيفتد تأخير به شود برقرار اتصالى

.نماييد رعايت انتقال خاتمه زمان تا را، بدن با دستگاه مناسب

دستگاه است ممکن. دارند ربايى آهن خاصيت دستگاه هاى قسمت بعضى

آهن بار داراى وسايل ساير يا اعتبارى کارتهاى. کند جذب را فلزى اشياى

شده ذخيره اطالعات است ممکن چون ندهيد، قرار دستگاه نزديک را ربايى

.شود پاک آنها در

پزشکى وسايل

سيم، بى هاى تلفن جمله از راديويى امواج فرستنده وسيله از استفاده

اين برابر در کافى طور به که پزشکى هاى دستگاه عملکرد در است ممکن

كننده توليد يا پزشك يك با. کند ايجاد اختالل شوند، نمى محافظت امواج

به دستگاهها اين آيا كه شود مشخص تا كنيد مشورت پزشكى دستگاه

هستند شده محافظت خارجى راديويى فركانس انرژى برابر در كافى ميزان

استفاده عدم مقررات بر مبنى اطالعيه هرگونه مشاهده صورت در. خير يا

مراکز و ها بيمارستان در است ممکن. کنيد خاموش را آن دستگاه، از

خارجى راديويى فرکانس انرژى به که شود استفاده تجهيزاتى از درمانى

.باشد حساس

کاشتنى پزشکى وسايل
۱۵,۳ حدود در اى فاصله که کنند مى توصيه پزشکى دستگاههاى سازندگان

دستگاه يک و سيم بى وسيله يک بين همواره بايد) اينچ ۶( سانتيمتر

يا قلب ضربان کننده تنظيم دستگاه مانند بدن در شده گذاشته کار پزشکى

محصوالت ناخواسته تداخل از تا شود حفظ شده گذاشته کار ورتر کارديو

چنين که افرادى. شود جلوگيرى پزشکى دستگاههاى با سيم بى

:بايد دارند دستگاههايى

از) اينچ ۶( متر سانتى ۱۵,۳ از بيشتر را سيم بى دستگاه هميشه•

.داريد نگه دور پزشكى دستگاه

.نكنند حمل بغل جيب درون را سيم بى دستگاه•

جهت در که داريد نگه خود گوش آن به نزديک را سيم بى دستگاه•

.دارد قرار پزشکى دستگاه مخالف

بى دستگاه هستند، الکترونيکى تداخل به مشکوک دليل هر به اگر•

.کنيد خاموش را سيم

شده گذاشته كار پزشكى دستگاه كننده توليد هاى دستورالعمل از•

.كنيد پيروى

کار پزشکى دستگاه همراه به خود سيم بى دستگاه از استفاده مورد در اگر

.کنيد مشورت خود پزشکى مشاور با داريد سوالى شده گذاشته

شنوايى کمک وسايل

وسايل از برخى کار در است ممکن ديجيتال سيم بى هاى دستگاه از بعضى

.کنند اختالل ايجاد شنوايى کمک

نقليه وسايل
الکترونيکى هاى سيستم بر است ممکن راديويى فرکانس هاى سيگنال

کافى طور به يا شده نصب نادرست طور به که موتورى نقليه وسايل

ترمز الکترونيکى، سوخت تزريق هاى سيستم قبيل از شوند، نمى محافظت

.بگذارند تأثير هوا کيسه و الکترونيکى سرعت کنترل قفل، ضد الکترونيکى

تماس آن تجهيزات يا دستگاه سازنده با بيشتر اطالعات كسب براى

.بگيريد

وسيله در را آن يا کرده سرويس را دستگاه بايد متخصص اشخاص فقط

و باشد خطرناک است ممکن نادرست سرويس يا نصب. کنند نصب نقليه

کليه که کنيد بررسى مرتباً. کند باطل را شما نامه ضمانت تواند مى

کار و شده نصب شما نقليه وسيله در درستى به سيم بى دستگاه تجهيزات

قطعات دستگاه، با را منفجره مواد يا گازها اشتعال، قابل مايعات. کند مى

كه باشيد داشته خاطر به. نکنيد حمل يا انبار هم با آن جانبى لوازم يا

محلى در را جانبى لوازم يا دستگاه. شوند مى باد شدت با هوا هاى كيسه

.ندهيد قرار هوا کيسه استقرار ناحيه در يا هوا کيسه روى

دستگاه از استفاده. کنيد خاموش را دستگاه هواپيما به شدن سوار از قبل

و بوده خطرناک هواپيما عملکرد براى است ممکن هواپيما در سيم بى هاى

.باشد قانونى غير

انفجار قابل هاى محيط
را خود دستگاه است، بالقوه انفجار قابل جو داراى كه مكانى هر در

چنين در. كنيد پيروى شده نصب هاى دستورالعمل همه از. كنيد خاموش

به منجر و سوزى آتش يا انفجار باعث جرقه يك است ممكن هايى مكان

مانند سوختگيرى هاى جايگاه در را خود دستگاه. شود مرگ يا جراحت

سوخت، توزيع مناطق و انبارها، مخازن، در. كنيد خاموش ها بنزين پمپ

حال در انفجار عمليات كه جاهايى يا شيميايى، مواد توليد هاى كارخانه

انفجار قابل جو داراى مناطق. كنيد رعايت را ها محدوديت است، انجام

مناطق اين. اند شده مشخص واضح طور به هميشه، نه ولى غالباً، بالقوه

كنيد، خاموش را خود خودروى موتور شده توصيه كه هايى مكان شامل

و شيميايى مواد حمل يا نگهدارى تأسيسات ها، كشتى عرشه زير قسمت

پودر يا غبار غالت، هاى دانه مانند ذراتى يا شيميايى مواد كه است جايى

نفت از كه خودروهايى هاى توليدكننده از بايد. دارد وجود هوا در فلزات

بيشتر ايمنى اطالعات۳۶



مشخص تا كنيد سئوال كنند مى استفاده) بوتان يا پروپان مانند (مايع گاز

.خير يا نمود استفاده دستگاه اين از آنها مجاورت در توان مى آيا كه شود

اضطرارى هاى تماس

سيم، بى هاى شبکه راديويى، هاى سيگنال از استفاده با دستگاه، اين  :مهم

کار کاربر توسط شده ريزى برنامه عملکردهاى و زمينى خطوط هاى شبکه

تماسهاى (اينترنت طريق از صوتى هاى تماس از شما دستگاه اگر. کنند مى

فعال را همراه تلفن و اينترنتى تماسهاى کند، مى پشتيبانى) اينترنتى

اينترنتى، تماس و همراه تلفن هاى شبکه بودن فعال صورت در. کنيد

.کند اضطرارى تماس برقرارى به اقدام دو هر طريق از دستگاه است ممكن

در نبايد هرگز. کرد تضمين توان نمى شرايط کليه در را اتصال برقرارى

تلفن طريق از ارتباط به تنها پزشکى هاى فوريت جمله از ضرورى ارتباطات

.کرد اعتماد سيم بى

:اضطرارى تماس برقرارى جهت

قدرت بودن کافى. کنيد روشن را آن نيست، روشن دستگاه اگر۱

باشد الزم است ممکن دستگاه، به بسته. کنيد بررسى را سيگنال

:دهيد انجام را زير مراحل

کند، مى استفاده کارت سيم يک از دستگاه که صورتى در•

.دهيد قرار دستگاه در کارتى سيم

فعال خود دستگاه در که را تماس هاى محدوديت از برخى•

.کنيد حذف ايد، کرده

فعال حالت به آفالين نمايه يا پرواز حالت از را خود نمايه•

.دهيد تغيير

نمايش صفحه تا دهيد فشار را پايان دکمه است الزم که بار چند هر۲

.گردد آماده تماس براى دستگاه و شود پاک

شماره. کنيد وارد را خود فعلى محل رسمى اضطرارى تلفن شماره۳

.کند مى فرق مختلف هاى مکان اضطرارى هاى

.دهيد فشار را تماس کليد۴

به را ضرورى اطالعات کليه ممکن حد تا اضطرارى، تماس برقرارى هنگام

در ارتباطى وسيله تنها شما سيم بى دستگاه است ممکن. بدهيد دقيق طور

به نشده، داده تماس قطع اجازه که زمانى تا. باشد تصادف صحنه يک

.ندهيد خاتمه تماس

)SAR( مجوز اطالعات
در گرفتن قرار به مربوط دستورالعملهاى از همراه تلفن دستگاه اين

.کند مى پيروى راديويى امواج برابر

تلفن اين. باشد مى راديويى امواج گيرنده و فرستنده يک شما همراه تلفن

قرار هاى محدوديت ميزان از که است شده طراحى اى گونه به همراه

المللى بين ها دستورالعمل توسط که راديويى امواج معرض در گرفتن

مستقل علمى سازمان توسط ها دستورالعمل اين. نرود فراتر شده، توصيه

ICNIRP اطمينان منظور به که شود مى شامل را ايمنى نکات و شده ارائه

سالمتى وضعيت و سن گرفتن نظر در بدون افراد تمامى حافظت از خاطر

.است شده طراحى آنان

هاى دستگاه براى راديويى امواج معرض در گرفتن قرار هاى دستورالعمل

SAR يا خاص جذب ميزان نام به گيرى اندازه واحد يک براساس همراه تلفن

به ICNIRP هاى دستورالعمل در شده مطرح SAR محدوديت. شوند مى ارائه

آزمايش. است بدن بافت گرم ١٠ در) W/kg( کيلوگرم بر وات ۲.٠ متوسط طور

حال در دستگاه با استاندارد کارکرد هاى موقعيت در SAR به مربوط هاى

فرکانسى باندهاى کليه در خود مجاز قدرت سطح باالترين با پيام مخابره

طراحى اى گونه به دستگاه که آنجا از. است گرفته صورت شده آزمايش

نياز مورد نيروى مقدار از فقط شبکه به دستيابى جهت که است شده

است ممکن استفاده حال در دستگاه SAR واقعى ميزان کند، استفاده

عوامل به بسته مقدار اين. باشد شده مشخص ميزان حداکثر از تر پايين

.است متغير شبکه اصلى ايستگاه از شما فاصله جمله از متعددى

از استفاده براى ICNIRP دستورالعملهاى به توجه با SAR ميزان باالترين

.است کيلوگرم بر وات  گوش مجاورت در دستگاه

مختلفى SAR مقادير است ممکن دستگاه جانبى لوازم از استفاده نتيجه در

ها آزمايش به مربوط شرايط به توجه با است ممکن SAR مقادير. آيد بدست

را SAR مورد در بيشتر اطالعات. کند تغيير شبکه باند و ملى هاى گزارش و

محصول اطالعات عنوان تحت www.nokia.com نشانى در توانيد مى

.نماييد مالحظه

۳۷بيشتر ايمنى اطالعات

۲.٠۱
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فهرست

اعداد/عالئم
GPS) ۳۰)جهانى يابى موقعيت سيستم
GSM۱۰

IM۱۷
PIN۱۱

UMTS۱۰

آ
۱۹ها آهنگ

ا
Nokia۱۲ پشتيبانى اطالعات

۱۷ايميل
۳۱اينترنت

ب
باترى

۶کردن شارژ —
۲۸ها بازى

۲۹ها نقشه برنامه
۲۸ها برنامه

ها روزرسانى به
۱۲دستگاه افزار نرم —
۱۲افزار نرم هاى رسانى روز به

پ
رسانى پيام
۱۶صوتى هاى پيام —

۱۷فورى رسانى پيام
۱۶صوتى هاى پيام
۱۶فورى هاى پيام

۲۳پيكربندي

ت
۱۳تماسها

۱۹تنظيمات
۱۹ها آهنگ —
۱۹تاريخ —
۲۲تلفن —
۱۹زمان —
۲۴كارخانه —
۱۹نمايشگر —

تنظيمات
۲۳پيكربندي —

۱۰شبکه تنظيمات

ح
۱۰آفالين حالت
۱۳عددى حالت

۱۳متن حالتهاى

د
۱۹تماس ثبت دفترچه

ر
۱۱عبور رمز

س
۲۸دهنده سازمان

۵کارت سيم
۱۰كارت سيم

ش
۱۳سريع گيرى شماره
۲۲صوتى گيرى شماره
۱۵پيام مركز شماره

۲۲صدا شناسايى

فهرست۳۸



ض
۲۶صوت ضبط

ف
۲۲صوتى هاى فرمان

۲۴اپراتور فهرست

ق
۸ديگر هاى قسمت
۹کليد صفحه قفل

ک
microSD۵ کارت
۵حافظه کارت
۱۱حفاظتى کد
۱۱دستيابى کد

۸کليدها
۸صدا ميزان کنترل

ل
۲۳جانبى لوازم

م
۹کليد محافظ
۳۱مرورگر
۱۲پشتيبانى منابع

۲۰ميانبرها

ن
۱۹نمايشگر

۱۹ها نمايه
۱۳متن نوشتن

و
۳۱وب

۱۴پيشگو متن ورودى
۱۴سنتى متن ورودى

ه
۷هدست

۳۹فهرست



انطباق بيانيه

مى اعالم خويش انحصارى مسئوليت با NOKIA CORPORATION وسيله، بدين

مصوبه به مربوط مقررات ديگر و الزم شرايط با RM-578 محصول که دارد

1999/5/EC نشانى در توان مى را انطباق بيانيه از اى نسخه. دارد انطباق

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ کرد مشاهده .

.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2009© 

Nokia، Nokia Connecting People و Navi تجارى عالمتهاى يا تجارى عالئم

متعلق صوتى مارک يک Nokia آهنگ. هستند Nokia Corporation شده ثبت

اين در مذکور هاى شرکت و محصوالت ديگر نام. است Nokia Corporation به

.باشد آنها صاحبان به متعلق تجارى هاى نام يا ها عالمت است ممکن سند

هر به سند اين محتواى از قسمتى يا همه ذخيره يا توزيع انتقال، تکثير،

سياست Nokia .باشد مى ممنوع Nokia از قبلى کتبى اجازه بدون صورت،

خود براى را حق اين Nokia بنابراين. کند مى اعمال را دائمى اصالح

شده داده شرح محصوالت از يک هر قبلى اطالع بدون تا داند مى محفوظ

.نمايد اصالح را آنها يا داده تغيير را سند اين در

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA

Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of

Sun Microsystems, Inc.

)MPEG-4 Visual Patent Portfolio License) ۱ ليسانس تحت محصول اين

فعاليت داراى کننده مصرف توسط غيرتجارى و شخصى مصارف براى

استاندارد با مطابق که است اطالعاتى با ارتباط در و غيرتجارى و شخصى

ويدئو با رابطه در استفاده براى) ۲( و شده کدگذارى MPEG-4 ديدارى

MPEG-4 مصارف براى. است ويدئو مجاز توليدکنندگان توسط شده تهيه

جمله از اطالعات ساير. شد نخواهد و نشده ارائه مجوزى هيچگونه ديگر

دريافت MPEG LA, LLC از توانيد مى را داخلى و تبليغاتى تجارى، اطالعات

.http://www.mpegla.com به. کنيد

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project.

All rights reserved.

يا Nokia نبايد شرايطى هيچ تحت و قانون در مقرر مجاز حد بيشترين تا

هرگونه يا ها داده و دارايى رفتن بين از قبال در را آن مجوز کنندگان اعطا

.دانست مسئول دليل هر به غيرمستقيم يا مهم اتفاقى، خاص، خرابى

که مواردى از غير به. است شده ارائه" است که همانگونه "سند اين مطالب

نوع هيچ سند اين اعتبار و صحت خصوص در شود، مى قانون مشمول

به، محدود نه ولى شامل، ضمنى، و شفاهى از اعم نوع، هيچ از ضمانتى

.شوند نمى ارائه خاص، اهداف با متناسب و تجارى ضمنى ضمانتهاى

Nokia را زمان هر در سند اين کردن خارج دور از را آن يا و تصحيح حق

.شناسد مى محفوظ خود براى

مناطق در است ممکن خدمات و ها برنامه محصوالت، برخى به دسترسى

به دسترسى نحوه و بيشتر اطالعات کسب جهت. باشد متفاوت مختلف

اين. بگيريد تماس خود Nokia فروش نماينده با لطفاً زبان هاى گزينه

مشمول که باشد افزارى نرم يا آورى فن لوازم، حاوى است ممکن دستگاه

.باشد کشورها ديگر و آمريکا متحده اياالت از صادرات مقررات و قوانين

.است ممنوع شود قانون نقض به منجر که تغيير هرگونه

يا اشخاص توسط است ممکن ثالث، طرف توسط شده ارائه هاى برنامه

داشته تعلق نهادهايى يا اشخاص به يا و باشند شده ايجاد نهادهايى

يا بردارى نسخه حق Nokia ندارند Nokia به وابستگى يا ارتباط که باشند

همين به. ندارد ثالث طرف هاى برنامه اين خصوص در معنوى مالکيت حق

برنامه اين عملکرد قابليت يا کاربر حمايت قبال در مسئوليتى Nokia دليل،

.ندارد مطالب اين يا ها برنامه اين در شده ارائه اطالعات همچنين و ها

Nokia ندارد ثالث طرف هاى برنامه قبال در ضمانتى گونه هيچ.

که همانگونه ها برنامه اين که نمائيد مى تائيد شما برنامه اين از استفاده با

فاقد دهد، مى اجازه اجرا قابل قوانين که جايى تا و شده ارائه هست

هاى شرکت و NOKIA .باشند مى ضمنى و شفاهى از اعم ضمانت هرگونه

محدود نه ولى شامل، ضمنى، و شفاهى از اعم ضمانتى، گونه هيچ وابسته

و خاص، اهداف با تناسب يا بودن تجارى قابليت عنوانى، هاى ضمانت به

صاحب اشخاص حقوق ثالث، شخص حقوق نقض عدم تأييد خصوص در يا

افزار نرم توسط ديگر حقوق يا تجارى هاى مارک حقوق چاپ، حق امتياز،

.گيرد نمى برعهده

FCC/کانادا صنعت اعالميه

مجاورت در تلفن از استفاده هنگام مثال براى (است ممکن شما دستگاه

صورت در. شود راديو و تلويزيون امواج تداخل موجب) گيرنده تجهيزات

از استفاده از را شما تواند مى کانادا صنعت يا FCC تداخل، اين رفع عدم

محلى رسانى خدمات مرکز با راهنمايى، به نياز درصورت. کند منع تلفن

.دارد مطابقت FCC قوانين ۱۵ بند با دستگاه اين. بگيريد تماس خود

مضر تداخل باعث دستگاه) ۱( :است زير شرط دو تابع دستگاه اين عملکرد

نامطلوب عملکرد باعث که تداخلى جمله از را تداخل هرگونه) ۲( و نشود،

Nokia صريح تأييد مورد که اصالحى يا تغيير هرگونه. نمايد قبول شود مى

دستگاه اين از استفاده در کاربر اختيار سلب موجب است ممکن نباشد

.شود

۴۰

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/


سازگارى به يا MMS شبکه، يا و کارت سيم به ها ويژگى و عملکردها از بعضى

بعضى باشند مى وابسته شده پشتيبانى محتواى هاى فرمت و ها دستگاه

.باشند مى اى جداگانه هزينه داراى ها سرويس از

قبل از است ممکن ثالث اينترنتى هاى سايت به مربوط پيوندهاى يا نشانه

دستگاه توسط است ممکن همچنين شما. باشد شده نصب شما دستگاه در

به ثالث سايتهاى. کنيد پيدا دسترسى نيز ثالث هاى سايت ساير به خود

Nokia و نيستند وابسته Nokia نمى ها سايت اين قبال در تعهدى هيچگونه

سايتها، اين به دسترسى به تمايل صورت در. کند نمى تأييد را آنها و پذيرد

.آوريد عمل به کار محتواى و ايمنى نظر از را الزم هاى احتياط بايد
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