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انطباق بيانيه

انطباق EC/1999/5 مصوبه به مربوط مقررات ديگر و الزم شرايط با RM-356 محصول که دارد مى اعالم خويش انحصارى مسئوليت با NOKIA CORPORATION وسيله، بدين

نشانى در توان مى را انطباق بيانيه از اى نسخه. دارد  http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ کرد مشاهده .

.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 

Nokia، Nokia Connecting People، Nokia Care و XpressMusic شده ثبت تجارى هاى مارک يا تجارى هاى مارک Nokia Corporation هستند .Nokia tune به متعلق صوتى مارک يک Nokia Corporation ساير نام. است

.باشد آنها صاحبان به متعلق تجارى هاى نام يا ها عالمت است ممکن سند اين در مذکور هاى شرکت و محصوالت

براى را حق اين Nokia بنابراين. کند مى اعمال را دائمى اصالح سياست Nokia. باشد مى ممنوع Nokia از قبلى کتبى اجازه بدون صورت، هر به سند اين محتواى از قسمتى يا همه ذخيره يا توزيع انتقال، تکثير،

.نمايد اصالح را آنها يا داده تغيير را سند اين در شده داده شرح محصوالت از يک هر قبلى اطالع بدون تا داند مى محفوظ خود

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United

States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

با مطابق که است اطالعاتى با ارتباط در و غيرتجارى و شخصى فعاليت داراى کننده مصرف توسط غيرتجارى و شخصى مصارف براى MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ليسانس تحت محصول اين

ساير. شد ونخواهد نشده ارائه ديگر مصارف براى مجوزى هيچگونه. است ويدئو مجاز توليدکنندگان توسط شده تهيه MPEG-4  ويدئو با رابطه در استفاده براى) ii (و شده کدگذارى MPEG-4  ديدارى استاندارد

.کنيد مراجعه http://www.mpegla.com سايت به. کرد دريافت MPEG LA, LLC  از توان مى را داخلى و تبليغاتى تجارى، مصارف به مربوط اطالعات جمله از اطالعات

مسئول دليل هر به غيرمستقيم يا مهم اتفاقى، خاص، خرابى هرگونه يا ها داده و دارايى رفتن بين از قبال در را آن مجوز کنندگان اعطا يا Nokia نبايد شرايطى هيچ تحت و قانون در مقرر مجاز حد بيشترين تا

.دانست

نه ولى شامل، ضمنى، و شفاهى از اعم نوع، هيچ از ضمانتى نوع هيچ سند اين اعتبار و صحت خصوص در شود، مى قانون مشمول که مواردى از غير به. است شده ارائه" است که همانگونه "سند اين مطالب

.شناسد مى محفوظ خود براى را زمان هر در سند اين کردن خارج دور از را آن يا و تصحيح حق Nokia. شوند نمى ارائه خاص، اهداف با متناسب و تجارى ضمنى ضمانتهاى به، محدود

،Nokia به مربوط تصاوير مورد در را محدوديت هرگونه کاربر راهنماى اين جاييکه تا. است ممنوع باشد، اجرا قابل قانون توسط شده تعيين حدود از فراتر که صورتى در دستگاه افزار نرم معکوس مهندسى

.شد خواهد شامل نيز را Nokia مجوز دهندگان ارائه به مربوط تعهد و آسيب يا نامه ضمانت تصوير، هرگونه هايى محدوديت چنين کند، ايجاد موجود تعهدات و آمده وارد هاى آسيب ها، نامه ضمانت

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


بردارى نسخه حق Nokia ندارند Nokia به وابستگى يا ارتباط که باشند داشته تعلق نهادهايى يا اشخاص به يا و باشند شده ايجاد نهادهايى يا اشخاص توسط است ممکن ثالث، طرف توسط شده ارائه هاى برنامه

اين يا ها برنامه اين در شده ارائه اطالعات همچنين و ها برنامه اين عملکرد قابليت يا کاربر حمايت قبال در مسئوليتى Nokia دليل، همين به. ندارد ثالث طرف هاى برنامه اين خصوص در معنوى مالکيت حق يا

مى اجازه اجرا قابل قوانين که جايى تا و شده ارائه هست که همانگونه ها برنامه اين که نمائيد مى تائيد شما برنامه اين از استفاده با. ندارد ثالث طرف هاى برنامه قبال در ضمانتى گونه هيچ Nokia. ندارد مطالب

تناسب يا بودن تجارى قابليت عنوانى، هاى ضمانت به محدود نه ولى شامل، ضمنى، و شفاهى از اعم ضمانتى، گونه هيچ وابسته هاى شرکت و NOKIA. .باشند مى ضمنى و شفاهى از اعم ضمانت هرگونه فاقد دهد،

.گيرد نمى برعهده افزار نرم توسط ديگر حقوق يا تجارى هاى مارک حقوق چاپ، حق امتياز، صاحب اشخاص حقوق ثالث، شخص حقوق نقض عدم تأييد خصوص در يا و خاص، اهداف با

تماس خود Nokia فروش نماينده با لطفاً زبان هاى گزينه به دسترسى نحوه و بيشتر اطالعات کسب جهت. باشد متفاوت مختلف مناطق در است ممکن خدمات و ها برنامه محصوالت، برخى به دسترسى

ممنوع شود قانون نقض به منجر که تغيير هرگونه. باشد کشورها ديگر و آمريکا متحده اياالت از صادرات مقررات و قوانين مشمول که باشد افزارى نرم يا آورى فن لوازم، حاوى است ممکن دستگاه اين. بگيريد

.است

FCC/کانادا صنعت اعالميه

از را شما تواند مى کانادا صنعت يا FCC تداخل، اين رفع عدم صورت در. شود راديو و تلويزيون امواج تداخل موجب) گيرنده تجهيزات مجاورت در تلفن از استفاده هنگام مثال براى (است ممکن شما دستگاه

دستگاه) ١: (است زير شرط دو تابع دستگاه اين عملکرد. دارد مطابقت FCC قوانين ١٥ بند با دستگاه اين. بگيريد تماس خود محلى رسانى خدمات مرکز با راهنمايى، به نياز درصورت. کند منع تلفن از استفاده

اختيار سلب موجب است ممکن نباشد Nokia صريح تأييد مورد که اصالحى يا تغيير هرگونه. نمايد قبول شود مى نامطلوب عملکرد باعث که تداخلى جمله از را تداخل هرگونه) ٢ (و نشود، مضر تداخل باعث

.شود دستگاه اين از استفاده در کاربر
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مطالب فهرست
۸..............................................................................ايمنى

۸................................................................................شما دستگاه مورد در
۹............................................................................................شبکه خدمات

۱۰..............................................................کار به شروع. ۱
۱۰.....................................................................ديگر هاى قسمت و کليدها

۱۱......................................................دستگاه درون کارت سيم دادن قرار
۱۲..................................................................................... باترى دادن قرار
۱۲.....................................................................................باترى کردن شارژ

۱۳............................................................................کنيد روشن را دستگاه
۱۳..................................................................................................نورى قلم
۱۴...................................................................لمسى صفحه و کليدها قفل

۱۴...........................................................................................اصلى صفحه
۱۵...............................................................................فهرست به دسترسى

۱۵......................................................................لمسى صفحه عملکردهاى
۱۶...............................................................................................رسانه کليد
۱۶.....................................................................................زنگ آهنگ تغيير

۱۶.................................................................................................پشتيبانى
Ovi............................................................................................۱۷ کردن باز

۱۷.............................................................راهنما يافتن. ۲
۱۷...................................................................دستگاه در موجود راهنماى
۱۷.................................................................................................تنظيمات

۱۸.....................................................................................دستيابى کدهاى

۱۸.........................................................................باترى عمر طول افزايش
۱۹..........................................................................موجود حافظه افزايش

۲۰..............................................................شما دستگاه. ۳
۲۰...................................................................................................خوشآمد

۲۰....................خود قديمى دستگاه از ها عکس يا مخاطبين کردن کپى
۲۰.....................................................................................نشانگرها نمايش
۲۲............................................................................................حافظه کارت
۲۳...................................................................بلندگو و صدا ميزان کنترل

۲۳...................................................................................................ميانبرها
۲۳........................................................................................آنتن هاى محل
۲۴.........................................................................................مخاطبين نوار
۲۴........................................................................................خط برون نمايه

۲۵.....................................................نمايشگر چرخش و حسگر تنظيمات
۲۵.....................................................................................................هدست
۲۵............................................................................كارت سيم كردن خارج
۲۶......................................................................................مچى بند اتصال
۲۶.........................................................................................دور راه از قفل

۲۷..........................................................تماس برقرارى. ۴
۲۷....................................................................تماس طى در لمسى صفحه
۲۷............................................................................ صوتى تماس برقرارى

۲۷.........................................................................................تماس طول در
۲۸............................................................................ صوتى پستى صندوق



۲۸.....................................................................تماس يک رد يا پاسخگويى
۲۹................................................................کنفرانسى تماس يک برقرارى
۲۹...................................................... تلفن شماره يک سريع گيرى شماره
۲۹...........................................................................................تماس انتظار
۳۰.................................................................................صوتى گيرى شماره

۳۰..........................................................................تصويرى تماس برقرارى
۳۱...................................................................تصويرى تماس يک طول در

۳۱.....................................................تصويرى تماس يک رد يا پاسخگويى
۳۲...........................................................................................فيلم اشتراک
۳۴.......................................................................................... ثبت دفترچه

۳۵...............................................................متن نوشتن. ۵
۳۵........................................................................صفحه روى کليد صفحه
۳۶.............................................................................................نويس دست
۳۷.................................................................................عددى کليد صفحه

۳۸..........................................................................لمسى ورودى تنظيمات

۳۹........................................)تلفن دفترچه (مخاطبين. ۶
۳۹.....................................................ها شماره و اسامى ويرايش و ذخيره

۳۹................................................................................مخاطبين ابزار نوار
۳۹......................................................................ها شماره و ها نام مديريت

۴۰.......................................فرض پيش هاى آدرس و ها شماره اختصاص
۴۰.........................مخاطبين براى تماس متن و تصاوير زنگ، هاى آهنگ
۴۱...............................................................................مخاطبين کردن کپى

۴۱............................................................................................سيم خدمات

۴۲...............................................................رسانى پيام. ۷
۴۲...........................................................................رسانى پيام اصلى نماى

۴۲...............................................................................پيام ارسال و نوشتن
۴۳..............................................................................پيام دريافت صندوق

۴۴.....................................................................................ايميل اندازى راه
۴۴..........................................................................................پست صندوق

Mail for Exchange...................................................................................۴۶
۴۷................................................کارت سيم در موجود هاى پيام مشاهده

۴۷............................................................................سلولى پخش هاى پيام
۴۷.................................................................................سرويس هاى فرمان

۴۷..............................................................................رسانى پيام تنظيمات

۴۹.....................................خود دستگاه کردن شخصى. ۸
۴۹...................................................................دستگاه ظاهرى شکل تغيير
۴۹....................................................................................................ها نمايه

۵۰..........................................................موسيقى پوشه. ۹
۵۰............................................................................موسيقى کننده پخش

Nokia........................................................................۵۲ موسيقى فروشگاه
Nokia Podcasting...................................................................................۵۲

۵۳........................................................................................................راديو

۵۴.....................................................................گالرى. ۱۰
۵۴...........................................................ها پرونده سازماندهى و مشاهده
۵۵.......................................................................فيلمها و تصاوير مشاهده

۵۵..................................................................فيلمها و تصاوير سازماندهى
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۵۵.........................................................................تلويزيون خروجى حالت

۵۷...................................................................دوربين. ۱۱
۵۷.................................................................................دوربين کردن فعال

۵۷.............................................................................................عکسبردارى
۶۱................................................................................................فيلم ضبط

۶۲.............................................(GPS) موقعيت تعيين. ۱۲
GPS................................................................................................۶۲ درباره

GPS دستيار) A-GPS(................................................................................۶۲
۶۳....................................................................دستگاه صحيح نگهداشتن

GPS...........................................................۶۳ اتصال ايجاد مورد در نکاتى
۶۴...............................................................يابى موقعيت هاى درخواست
۶۴...................................................................................................مرزنماها

GPS..................................................................................................۶۴ داده
۶۴..............................................................................يابى موقعيت تنظيم

۶۵..................................................................ها نقشه. ۱۳
۶۵..................................................................................ها نقشه کلى نماى

۶۶....................................................................خود نقشه و مکان مشاهده
۶۶...............................................................................................نقشه نماى
۶۶.......................................................................نقشه ظاهرى شکل تغيير

۶۷............................................................ها نقشه روزرسانى به و بارگيرى
۶۷.............................................................يابى موقعيت هاى روش درباره
۶۸.......................................................................................مکان يک يافتن

۶۸...........................................................................مکان جزئيات مشاهده

۶۹.......................................................................مسيرها و ها مکان ذخيره
۶۹............................................مسيرها يا ها مکان سازماندهى و مشاهده
۶۹........................................................خود دوستان براى ها مکان ارسال

۷۰..........................................................................صوتى راهنماى دريافت
۷۰..........................................................................خود مقصد به رانندگى

۷۱...........................................................................................پيمايش نماى
۷۱........................................................ايمنى و ترافيک اطالعات دريافت
۷۱.......................................................................خود مقصد به روى پياده

۷۲....................................................................................مسير يک طراحى

۷۳........................................................اتصال قابليت. ۱۴
۷۳.............................................................دستيابى نقاط و داده اتصاالت
۷۳.......................................................................................شبکه تنظيمات

LAN ۷۴............................................................................................ سيم بى
۷۶.........................................................................................دستيابى نقاط

۷۸.................................................................فعال داده اتصاالت مشاهده
۷۸.............................................................................................سازى همگام
Bluetooth....................................................................................۷۹ اتصال
USB..........................................۸۲ کابل يک از استفاده با ها داده انتقال

۸۲..........................................................................شخصى رايانه اتصاالت
۸۳....................................................................................اجرايى تنظيمات

۸۴.......................................................آنالين اشتراک. ۱۵
۸۴.............................................................................آنالين اشتراک درباره

۸۴...........................................................................ها سرويس در اشتراک
۸۴....................................................................خود هاى اشتراک مديريت
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۸۴.......................................................................................پست يک ايجاد
۸۵...................................................................... گالرى از ها پرونده ارسال

Nokia ....................................................۸۵ فيلم مركز. ۱۶
۸۵................................................ويديويى هاى کليپ بارگيرى و مشاهده
۸۶....................................................................................فيلم خبرى منابع
۸۷............................................................................................من هاى فيلم

۸۷.................................................................شخصى رايانه از فيلم انتقال
۸۸................................................................................فيلم مرکز تنظيمات

۸۸..................................................................اينترنت. ۱۷
۸۸...................................................................................وب مرورگر درباره
۸۸...................................................................................................وب مرور

۸۹...................................................................................نشانه يک افزودن
۸۹..............................................................خبرى سرويس يک در اشتراک

۸۹..................................................................جستجو. ۱۸
۸۹........................................................................................جستجو درباره
۸۹..................................................................................جستجو يک شروع

Ovi...........................................................۹۰ فروشگاه. ۱۹
Ovi.................................................................................۹۰ فروشگاه درباره

۹۰........................................................ها برنامه ساير. ۲۰
۹۰..................................................................................................... ساعت
۹۱........................................................................................................تقويم

۹۲.............................................................................................پرونده مدير
۹۲..............................................................................................برنامه مدير
۹۴..............................خود دستگاه از استفاده با افزار نرم رسانى روز به

RealPlayer ..............................................................................................۹۵
۹۵........................................................................................................ضبط

۹۶..............................................................................يادداشت يک نوشتن
۹۶..........................................................................................کنيد محاسبه

۹۶........................................................................................................مبدل
۹۶....................................................................................................لغتنامه

۹۷................................................................تنظيمات. ۲۱
۹۷........................................................................................تلفن تنظيمات
۱۰۲....................................................................................تماس تنظيمات

۱۰۴.............................................................يابى عيب. ۲۲

۱۰۷...............................................محيط از محافظت. ۲۳
۱۰۷.........................................................................................انرژى ذخيره
۱۰۷..................................................................................................بازيافت

۱۰۷.........................................ايمنى اطالعات و محصول

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

.کنيد مطالعه را کاربر راهنماى
کنيد روشن امن مکانهاى در را دستگاه

يا است، ممنوع سيم بى تلفن از استفاده که مواردى در
گردد، خطر يا اختالل ايجاد باعث است ممکن که زمانى

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

.است جاده
تداخل

تداخل معرض در است ممکن سيم بى هاى دستگاه همه
تأثير آنها کارکرد بر است ممکن مسئله اين قرارگيرند، امواج
.بگذارد

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

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

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

.باشند

ها باترى و جانبى لوازم
.کنيد استفاده تأييد مورد هاى باترى و جانبى لوازم از فقط

.نکنيد متصل دستگاه به را ناسازگار محصوالت
آب ضد خاصيت
خشک همواره را دستگاه. باشد نمى آب ضد شما دستگاه

.داريد نگه

شما دستگاه مورد در
شبکه در استفاده براى راهنما اين در شده داده شرح سيم بى دستگاه

.باشد مى تأييد مورد 2100 و UMTS 900 و GSM 850، 900، 1800، 1900 هاى
خود سرويس دهنده ارائه با ها، شبکه مورد در بيشتر اطالعات براى
.بگيريد تماس

ها رايانه مانند و کند مى پشتيبانى ارتباطى روش چندين از شما دستگاه
مورد در. گيرد قرار مضر محتويات ساير و ها ويروس معرض در تواند مى

اطالعات دريافت يا و جستجو هنگام و اتصال، هاى درخواست پيامها،
منابع از فقط را افزارها نرم و خدمات. آوريد عمل به را الزم احتياط
هايى برنامه قبيل از کنند، مى تأمين را الزم امنيت و حفاظت که مطمئن

Java Verified™ هاى آزمايش تصويب مورد يا هستند Symbian Signed که
هاى رايانه ساير و دستگاه در. نماييد استفاده و نصب اند، گرفته قرار

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

از غير به دستگاه، اين هاى ويژگى همه از استفاده براى: هشدار
ايجاد احتمال که هنگامى. باشد روشن بايد دستگاه دار، زنگ ساعت
.نکنيد روشن را دستگاه دارد، وجود خطر بروز يا اختالل
عرف به و کرده رعايت را قوانين کليه دستگاه، اين از استفاده هنگام

بردارى نسخه حق جمله از ديگران قانونى و شخصى حقوق اجتماعى،
کپى بردارى، نسخه حق از حمايت بواسطه است ممکن. بگذاريد احترام
مضامين ساير و ها تصاوير،موسيقى برخى انتقال يا تصحيح کردن،

.نباشد امکانپذير
نسخه يا پشتيبان کپى يک خود دستگاه در شده ذخيره اطالعات کليه از

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

.نکنيد متصل دستگاه به را
نمايشگر در موجود تصاوير با است ممکن راهنما اين در موجود تصاوير
.باشد متفاوت شما دستگاه

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

شبکه خدمات
سيم بى خدمات دهنده ارائه يک از بايد دستگاه، از استفاده براى

موجود ها شبکه همه در است ممکن خدمات برخى. بگيريد سرويس
خدمات از استفاده براى باشد الزم است ممکن ها شبکه ساير در نباشند،
خدمات. کنيد درخواست خود دهنده ارائه از را خاصى تنظيمات شبکه
در بيشتر اطالعات کسب براى. است داده انتقال مستلزم شبکه

با ديگر هاى شبکه در رومينگ هنگام و اصلى شبکه در ها هزينه خصوص
تواند مى خدمات دهنده ارائه. بگيريد تماس خدمات دهنده ارائه

.داشت خواهد بر در شما براى اى هزينه چه خدمات اين که دهد توضيح
چگونگى كه باشند داشته هايى محدوديت است ممكن ها شبكه برخى

نياز شبكه پشتيبانى به كه را دستگاه اين ويژگيهاى برخى از استفاده
قبيل از خاص هاى فناورى از پشتيبانى مانند دهد، قرار تأثير تحت دارد

و TCP/IP هاى پروتكل از استفاده با كه (SSL و HTTP) WAP 2.0 هاى پروتكل
.كنند مى كار زبان به وابسته كاراكترهاى

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

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

ايمنى
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کار به شروع.۱
ديگر هاى قسمت و کليدها

Micro USB رابط — 1
هاى هدست براى) مترى ميلى ۵.٣( Nokia تصويرى صوتى رابط — 2

تلويزيون خروجى هاى رابط و ها هدفون سازگار،
شارژر رابط — 3
خاموش/روشن کليد — 4
گوشى — 5
نورى حسگر — 6

مجاورت حسگر — 7
لمسى صفحه — 8
دوم دوربين — 9

بزرگنمايى/صدا ميزان کليد — 10
رسانه کليد — 11
کليد قفل دکمه و صفحه — 12
عکسبردارى کليد — 13
پايان کليد — 14
منو کليد — 15
تماس کليد — 16

نورى قلم — 17
دوربين لنز — 18
دوربين فلش — 19
بلندگوها — 20
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کارت سيم شيار درپوش — 21
حافظه کارت شيار درپوش — 22
مچي بند سوراخ — 23
ميکروفن — 24
و فعال تصويرى تماس اتصال مانند مدت طوالنى عملکردهاى طول در

موارد، بيشتر در. شود گرم است ممکن دستگاه ،پرسرعت داده اتصال
نمى کار درست دستگاه کنيد مى فکر اگر. است طبيعى وضعيت اين
.ببريد مجاز خدمات ارائه مرکز ترين نزديک به سرويس براى را آن کند،
نوار يا فيلم با مثال براى را لمسى صفحه روى

.نپوشانيد محافظ

دستگاه درون کارت سيم دادن قرار

از قبل هميشه کارت، سيم به آسيب از از اجتناب براى: مهم
.کنيد خارج را ها باترى کارت کردن خارج يا جاگذارى

غير در. باشد شده جاگذارى دستگاه در قبل از کارت سيم يک است ممکن
:دهيد انجام را زير موارد صورت، اين

کارت سيم شيار درپوش.۱
.کنيد باز را

شيار درون را کارتى سيم.۲
شويد مطمئن. دهيد قرار
رو كارت تماس سطح كه
شيب گوشه و باشد باال به
دستگاه سمت به آن دار

داخل به را کارت. باشد
.دهيد فشار

بررسى. ببنديد را کارت سيم شيار درپوش.۳
شده بسته بدرستى درپوش که کنيد
.باشد

قرار خود جاى در بدرستى کارت سيم اگر
آفالين نمايه در تنها را دستگاه باشد، نگرفته

.نمود استفاده توان مى

کار به شروع
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باترى دادن قرار
برق از را شارژر و خاموش را تلفن هميشه باترى، کردن خارج از قبل

.بکشيد
از آن کردن بلند با را پشتى درپوش.۱

.برداريد دستگاه انتهاى
.دهيد قرار دستگاه درون را باترى.۲

خود، جاى در درپوش دادن قرار براى.۳
آن شيار سمت به ابتدا را بااليى قفل

پايين سمت به سپس و دهيد حرکت
خود جاى در که زمانى تا دهيد فشار
.شود قفل

باترى کردن شارژ
شود، کم دستگاه شارژ اگر. است شده شارژ نيمه تا کارخانه در باترى

:دهيد انجام را زير کارهاى
.کنيد وصل ديوارى پريز به را شارژر.۱
.کنيد متصل دستگاه به را شارژر.۲

کار به شروع
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و کرده جدا دستگاه از را شارژر است، کامل دستگاه شارژ که هنگامى.۳
.کنيد خارج ديوار پريز از را آن سپس

مى شارژ هنگام در و نيست خاصى زمان مدت براى باترى شارژ به نيازى
ممکن باشد، شده تخليه کامالً باترى اگر. کنيد استفاده دستگاه از توانيد
شود ظاهر نمايش صفحه در شارژ نشانگر تا بکشد طول دقيقه چند است

.کرد برقرار تماسى بتوان يا
پريز از را شارژر کنيد، نمى استفاده شارژر از که هنگامى نکته
در حتى است وصل پريز به که شارژرى. بياوريد بيرون ديوار

.کند مى مصرف برق نيز نباشد متصل دستگاه به که صورتى

کنيد روشن را دستگاه
و داده فشار را خاموش و روشن کليد.۱

.داريد نگه
به نسبت دستگاه درخواست صورت در.۲

وارد را آن قفل، کد يا پين کد کردن وارد
براى. کنيد انتخاب را تاييد و کرده
انتخاب را  شماره، يک حذف
 قفل کد براى کارخانه تنظيم. نماييد
.است 12345

درصورتيکه. کنيد انتخاب را خود مکان.۳
انتخاب را غلطى مکان اتفاقى بطور
.کنيد انتخاب را بازگشت کنيد،

هنگام. کنيد وارد را زمان و تاريخ.۴
شماره ظ،.ب و ظ.ق بين تغيير براى ساعته، ١٢ زمان قالب از استفاده

.کنيد انتخاب را اى

نورى قلم
قبيل از عملکردها، برخى

براى نويس، دست تشخيص
.است شده طراحى نورى قلم
پشتى پوش در در نورى قلم

.است شده واقع دستگاه

دستگاه اين با: مهم
توسط شده تأييد قلم از فقط

Nokia بين از باعث است ممکن ديگرى قلم هر از استفاده. کنيد استفاده
ايجاد از. برساند آسيب لمسى صفحه به و شود دستگاه ضمانت رفتن

کار به شروع
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صفحه روى نوشتن براى. کنيد جلوگيرى لمسى صفحه روى خراش
استفاده تيز نوک اشياى ساير يا و واقعى مداد يا قلم از گاه هيچ لمسى
.نکنيد

لمسى صفحه و کليدها قفل
در را قفل کليد کليدها، و لمسى صفحه قفل بازگشايى يا کردن قفل براى
.بلغزانيد دستگاه کنار

و خاموش لمسى صفحه شوند، مى قفل کليدها و لمسى صفحه زمانيکه
.شوند مى فعال غير کليدها
خودکار بطور است ممکن فعاليت عدم دوره يک از بعد کليدها و صفحه

کليد، و صفحه خودکار قفل تنظيمات تغيير براى. شوند قفل
محافظ کليد > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را کليد صفحه خودکار قفل زمان > خودکار

اصلى صفحه
همه توانيد مى آن در که شود مى محسوب شما شروع نقطه اصلى صفحه

.کنيد آورى جمع را برنامه ميانبرهاى و مهم مخاطبين

نمايشگر متقابل عوامل
. بزنيد ضربه آرامى به را) 1 (ساعت ساعت، برنامه کردن باز براى
نمايه تغيير يا تقويم کردن باز براى
نام يا تاريخ اصلى، صفحه هاى
.دهيد فشار را) 2 (نمايه
تنظيمات تغيير يا نمايش براى

ديدن براى ،) (اتصال قابليت
صورت در سيم بى LAN هاى شبکه
يا ،WLAN جستجوى بودن فعال
بين از رويدادهاى مشاهده براى
به را باال راست سمت گوشه رفته،
).3 (بزنيد ضربه آرامى

 تلفنى، تماس يک برقرارى براى
.کنيد انتخاب را) 4(

را) 5(  مخاطبين، کردن باز براى
.کنيد انتخاب

کليد اصلى، منوى کردن باز براى
.دهيد فشار را) 6 (منو

نوار از استفاده شروع
مخاطبين

و مخاطبين نوار از استفاده جهت
صفحه به خود مخاطبين افزودن
>  اصلى، صفحه در اصلى،

را زير هاى دستورالعمل و انتخاب را اصلى صفحه به مخاطب افزودن
.کنيد دنبال

کار به شروع
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اصلى صفحه مضمون تغيير
و تنظيمات > فهرست ميانبرها، يا اصلى صفحه مضمون تغيير براى

.کنيد انتخاب را اصلى نماى > شخصى

فهرست به دسترسى
.دهيد فشار را منو کليد تماس، به دادن پايان براى
.کنيد انتخاب را مورد آن پوشه، يا برنامه يک کردن باز براى

لمسى صفحه عملکردهاى
زدن ضربه بار دو و زدن ضربه
با لمسى، صفحه روى بر موجود موارد ساير يا برنامه يک کردن باز براى

وجود، اين با. بزنيد ضربه آن روى بر قلم از استفاده با يا خود انگشتان
.بزنيد ضربه ها آن روى بر بار دو بايد زير موارد کردن باز براى

در موجود نويس پيش موارد پوشه مانند برنامه، يک در موجود موارد●
تابلوى در شخصى تنظيمات گروه يا رسانى پيام در ها پوشه فهرست
.کند مى بندى فهرست را کنترل

قبل از مورد اولين فهرست، نماى يک کردن باز با نکته
يکبار شده، برجسته مورد آن کردن باز براى. شود مى برجسته

.بزنيد ضربه آن روى
نماى زنوع ا استفاده بهنگام منو در موجود هاى پوشه و برنامه●

فهرست
در تصوير يک مثال بعنوان پرونده، فهرست در موجود هاى پرونده●

.گالرى در فيلم و تصاوير قسمت
آن مشابه، موردى يا پرونده يک روى بر زدن ضربه يکبار صورت در

گزينه مشاهده براى. شود مى برجسته شود، نمى باز مورد يا پرونده

صورت در يا کنيد، انتخاب را ها گزينه مورد، يک براى موجود هاى
.کنيد انتخاب ابزار نوار از را نماد يک وجود،

کنيد انتخاب
بار دو يا يکبار با موارد يا ها برنامه کردن باز کاربر، به مربوط سند اين در

به نياز صورت در. شود مى ناميده" انتخاب "آنها، روى بر زدن ضربه
براى شده داده نمايش هاى متن متوالى، بصورت مورد چندين انتخاب
.شوند مى جدا يکديگر از فلش چند از استفاده با انتخاب

ها گزينه روى ،راهنما دفترچه > ها گزينه انتخاب براى: مثال
.بزنيد ضربه راهنما دفترچه روى سپس و

بکشيد
طول در را آن و بگذاريد صفحه روى را قلم يا خود انگشت کشيدن، براى

.دهيد حرکت صفحه
با وب، صفحه يک پايين و باال سمت به حرکت براى: مثال

.بکشيد را صفحه قلم، يا انگشت از استفاده

شويد جابجا
يا چپ سمت به صفحه روى بر سريعاً را خود انگشت شدن، جابجا براى

.دهيد حرکت راست
يک مشاهده هنگام: مثال

تصوير مشاهده براى تصوير،
به را تصوير قبلى، يا بعدى
راست يا چپ سمت به ترتيب
.کنيد جابجا

با صفحه قفل بازگشايى
جابجايى
قفل بازگشايى براى —  لمسى صفحه قفل بازگشايى جهت جابجايى

.کنيد جابجا چپ به راست از تماس، به پاسخگويى بدون لمسى صفحه

کار به شروع
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تماس، به پاسخگويى براى. شود مى صدا بى خودکار بطور زنگ آهنگ
فشار را پايان کليد و کنيد، رد را تمايس يا داده فشار را تماس کليد
.دهيد

يک به پاسخگويى براى —  تماس يک به پاسخگويى جهت جابجايى
.کنيد جابجا راست به چپ از ورودى، تماس

از قوى، هشدار توقف براى —  هشدار نمودن متوقف براى جابجايى
چپ به راست از هشدار، زنگ تعويق براى. کنيد جابجا راست به چپ

.کنيد جابجا

کنيد حرکت پايين و باال به
پيمايش نوار که هايى ليست پايين و باال سمت به کردن حرکت براى

.بکشيد را پيمايش نوار پيمايشگر دارند،
بر قلم يا خود انگشت دادن قرار با توانيد مى فهرست، نماهاى از برخى در

يا باال سمت به پايين، يا باال سمت به آن کشيدن و ليست از موردى روى
.کنيد حرکت پايين

انگشت مخاطبين، بين در پايين و باال سمت به حرکت براى: مثال
يا باال سمت به را آن و دهيد قرار مخاطب يک روى بر را قلم يا خود
.بکشيد پايين
ها، دکمه و نمادها از مختصرى توضيح مشاهده براى نکته

.دهيد قرار نظر مورد دکمه يا نماد روى بر را قلم يا خود انگشت
.نيست موجود ها دکمه و نمادها تمام به مربوط توضيح

لمسى صفحه چراغ
براى. شود مى خاموش لمسى صفحه چراغ فعاليت، عدم مدتى از پس

.بزنيد ضربه آن روى بر لمسى، صفحه چراغ کردن روشن
صفحه، روى بر زدن ضربه با کليدها، و لمسى صفحه بودن قفل صورت در

کليدها، و صفحه قفل بازگشايى براى. شود نمى روشن صفحه چراغ
.دهيد حرکت را قفل سوييچ

رسانه کليد
پخش قبيل از ها برنامه به دسترسى براى

را رسانه کليد مرورگر، يا موسيقى کننده
رسانه نوار تا) (بزنيد ضربه آرامى به
.کنيد انتخاب را برنامه و شود باز

را خود نورى قلم يا انگشت نکته
برنامه نام تا داريد نگه نماد روى
.کنيد مشاهده را

زنگ آهنگ تغيير
.کنيد انتخاب را ها نمايه > شخصىو تنظيمات > فهرست

آهنگ زنگ، هاى آهنگ سازى شخصى و تنظيم براى ها نمايه از توانيد مى
رويدادهاى براى استفاده مورد هاى آهنگ ساير و پيام هشدار هاى

سازى شخصى براى. کنيد استفاده تماس هاى گروه يا ها مکان مختلف،
را سازى شخصى > ها گزينه و رفته نظر مورد نمايه به نمايه، يک

.کنيد انتخاب

پشتيبانى
از و بدانيد خود محصول از استفاده نحوه درباره خواهيد مى که زمانى
/www.nokia.com به نيستيد، مطمئن خود دستگاه عملکرد نحوه

support به همراه، تلفن دستگاه از استفاده با يا کنيد، مراجعه 

کار به شروع
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nokia.mobi/support را دستگاه داخلى راهنماى توانيد شمامى. برويد
.کنيد انتخاب را راهنما > فهرست. کنيد مطالعه نيز
:دهيد انجام را زير مراحل نشد، برطرف مشکل اگر
کارخانه اصلى تنظيمات بازيابى●
خود دستگاه افزار نرم رسانى روز به●
به. بگيريد تماس Nokia با تعمير براى نشد، حل شما مشکل که صورتى در

www.nokia.com/repair .هميشه تعمير، براى خود دستگاه ارسال از قبل
.کنيد تهيه پشتيبان خود دستگاه داده از

Ovi کردن باز
Ovi متفاوت خدمات به دستيابى براى شما درگاه Nokia است.

.کنيد مراجعه www.ovi.com به بيشتر، اطالعات و گردش براى

راهنما يافتن.۲
دستگاه در موجود راهنماى

برنامه از استفاده براى که است هايى دستورالعمل داراى شما دستگاه
.کند مى کمک شما به دستگاه هاى
اى برنامه و راهنما > فهرست اصلى، فهرست از راهنما کردن باز براى
.کنيد انتخاب را کنيد مطالعه را آن هاى دستورالعمل خواهيد مى که

به مربوط راهنماى متن به دستيابى جهت است، باز اى برنامه که هنگامى
.کنيد انتخاب را راهنما دفترچه > ها گزينه فعلى، نماى
راهنما، متن اندازه دادن تغيير براى ها، دستورالعمل خواندن هنگام
را قلم اندازه کردن بزرگ يا قلم اندازه کردن کوچک > ها گزينه

.کنيد انتخاب
موضوع با رابطه در را پيوندهايى توانيد مى راهنما متن انتهاى در

توضيح کنيد، انتخاب را دار زيرخط کلمه يک اگر. کنيد پيدا مربوطه
استفاده زير نشانگرهاى از راهنما متن. شود مى داده نمايش مختصرى

 دهد مى نشان را مربوطه راهنماى موضوع به پيوند يک : کند مى
دهد مى نشان را بررسى حال در برنامه يک به پيوند

اى برنامه و راهنما بين جابجايى جهت دستورالعملها، خواندن حين در
ليست از و داريد نگه و داده فشار را منو کليد است، باز زمينه پس در که

.کنيد انتخاب باز هاى برنامه

تنظيمات
بطور شما دستگاه شبکه، سرويس دهنده ارائه اطالعات به توجه با

که است همراه تلفن اينترنت و MMS ،GPRS تنظيمات داراى طبيعى
جانب از تنظيماتى است ممکن. اند شده پيکربندى خودکار بصورت

را تنظيمات يا و باشند شده نصب شما دستگاه در سرويس دهنده ارائه
يا دريافت شبکه سرويس دهنده ارائه از خاص، پيام يک قالب در

.باشيد کرده درخواست

راهنما يافتن
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دستيابى کدهاى
PIN2 يا PIN کد

)رقمى ٨ تا ۴(
غير استفاده برابر در شما کارت سيم از کدها اين

برخى به دسترسى براى يا کند مى محافظت مجاز
.نيازند مورد ها ويژگى

حين در که کنيد تنظيم طورى را دستگاه توانيد مى
.کند درخواست PIN کد شدن، روشن

يا کارت سيم همراه به کدها اين ارائه عدم صورت در
تماس خود سرويس دهنده ارائه با آنها، فراموشى
.بگيريد

براى کنيد، وارد اشتباه را کد متوالى بار سه اگر
.داريد نياز PUK2 يا PUK کد به آن قفل بازگشايى

PUK2 يا PUK کد
)رقمى 8(

مورد PIN2 يا PIN کد بازگشايى براى کدها اين
.نيازند

نشده ارائه کارت سيم با کدها اين که صورتى در
.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه با باشند،

IMEI شماره
)رقمى 15(

شبکه در معتبر هاى دستگاه شناسايى جهت
مسدود جهت نيز شماره اين. شود مى ستفاده
مى استفاده شده دزديده هاى دستگاه مثالً نمودن
.شود
شماره را #06#* خود، IMEI شماره مشاهده براى
.کنيد گيرى

کد (قفل کد
)امنيتى

يا رقم 4 حداقل(
)نويسه

استفاده برابر در شما دستگاه حفاظت به کد اين
.کند مى کمک مجاز غير
کد که کنيد تنظيم طورى را خود دستگاه توانيد مى

.نمايد درخواست را ايد نموده تعيين که قفلى

و ايمن مکان يک در محرمانه صورت به را جديد کد
.کنيد نگهدارى دستگاه از جدا

دستگاه، شدن قفل و کد کردن فراموش درصورت
ممکن. داشت خواهد نياز سرويس به شما دستگاه

داده همه و شده اضافى هاى هزينه مشمول است
.شوند حذف شما دستگاه در شخصى هاى
Nokia خدمات مرکز با بيشتر، اطالعات کسب براى
Care بگيريد تماس خود دستگاه فروشنده يا.

باترى عمر طول افزايش
نيروى از استفاده افزايش باعث دستگاه در موجود ويژگيهاى از بسيارى
نيروى مصرف در جويى صرفه براى. شود مى آن عمر کاهش و باترى
:کنيد توجه زير موارد به باترى،

بودن فعال يا کنند، مى استفاده Bluetooth اتصال از که هايى ويژگى●
هاى ويژگى ساير از استفاده درحال وقتى زمينه پس در ها ويژگى اين

نياز Bluetooth به زمانيکه. برند مي باال را باترى مصرف هستيد، تلفن
.کنيد غيرفعال را آن اتصال نداريد

فعال يا کنند، مى استفاده) WLAN( سيم بي LAN از که هايى ويژگى●
ساير از استفاده درحال وقتى زمينه پس در ها ويژگى اين بودن
عدم صورت در. برند مي باال را باترى مصرف هستيد، تلفن هاى ويژگى

عدم يا دستيابي نقطه به اتصال وجود عدم اتصال، برقراري
دستگاه در موجود WLAN است ممکن موجود، هاي شبکه جستجوي

توانيد مي باتري، مصرف ميزان کاهش منظور به. باشد غيرفعال شما
موجود هاي شبکه جستجوي به که کنيد تنظيم اي گونه به را دستگاه

.بپردازد آنها جستجوي به کمتر يا و نپرداخته زمينه پس در
صورت در > اىبسته داده اتصال اتصال، تنظيمات در اگر●

داده پوشش که صورتى در و باشيد، نموده نتخاب را بودن موجود

راهنما يافتن
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معينى فواصل در دستگاه باشد، نداشته وجود) GPRS (اى بسته
مدت افزايش براي. کند مى اى بسته داده اتصال برقرارى به اقدام
را نياز صورت در > اىبسته داده اتصال دستگاه، کارکرد زمان

.کنيد انتخاب
اطالعات ها نقشه برنامه نقشه، روى جديد نواحى به رفتن هنگام●

مى افزايش را باترى نيروى مصرف که کند مى بارگيرى را جديد نقشه
جلوگيرى جديد هاى نقشه خودکار بارگيرى از توانيد مى. دهد
.کنيد

است، متفاوت شما منطقه در همراه تلفن شبکه سيگنال قدرت اگر●
مورد اين. کند جستجو مکرر طور به را موجود شبکه بايد شما دستگاه
.دهد مى افزايش را باترى نيروى مصرف

شده تنظيم دوگانه حالت روي بر شبکه تنظيمات در شبکه حالت اگر
دستگاه تنظيم براي. کند مي جستجو را UMTS شبکه دستگاه، باشد،
قابليت و تنظيمات > فهرست ،GSM شبکه از استفاده براى فقط

.کنيد انتخاب را GSM > شبكه حالت > شبکه > اتصال
تنظيمات در. شود مي باتري مصرف افزايش باعث نمايشگر زمينه نور●

زمينه نور آن از پس که را اى وقفه زمان مدت توانيد مى نمايشگر،
شرايط که حسگر روشنايى و داده تغيير شود، مى خاموش نمايشگر
تنظيم کند، مى تنظيم را نمايشگر روشنايى ميزان و کنترل را روشنايى
نور وقفه زمان > نمايش > تلفن و تنظيمات > فهرست. نماييد

.کنيد انتخاب را نور حسگر يا
کنيد رها صورت همان به زمينه پس در را اجرا حال در هاي برنامه اگر●

استفاده آن از که اي برنامه بستن براى. شود مي باتري مصرف باعث
را برنامه يک و داريد نگه و داده فشار را فهرست کليد کنيد، نمى

همه توسط ويژگى اين. كنيد انتخاب را خروج و داريد نگه و انتخاب
.شود نمى پشتيبانى ها برنامه

موجود حافظه افزايش
نياز جديد محتواى و ها برنامه براى بيشترى دستگاه حافظه به شما آيا

داريد؟
 — مختلف هاى داده انواع براى موجود فضاى مقدار مشاهده
.کنيد انتخاب را پرونده مدير > ها برنامه > فهرست
مى استفاده حافظه از داده ذخيره براى دستگاه ويژگيهاى از بسيارى

مختلف هاى محل در دستگاه حافظه ميزان بودن کم صورت در. کنند
.سازد مى مطلع امر اين از را شما دستگاه حافظه،
در(سازگار حافظه کارت به را ها داده —  موجود حافظه افزايش
.دهيد انتقال سازگار رايانه يک به يا) وجود صورت
استفاده فايل مدير از نداريد، نياز آن به ديگر که اى داده حذف براى
موارد توانيد مى. کنيد باز را کار اين انجام براى نظر مورد برنامه يا کنيد
:کنيد حذف را زير
پست پيامهاى و رسانى پيام هاى پوشه در موجود پيامهاى●

پست صندوق در شده بازيابى الکترونيکى
شده ذخيره وب صفحات●
تماس اطالعات●
تقويم يادداشتهاى●
نداريد نيازى آنها به که برنامه مدير در شده داده نمايش هاى برنامه●
.شده نصب هاى برنامه به مربوط) sisx. يا ،sis. (نصب هاى پرونده●

.کنيد منتقل سازگار رايانه به را نصب هاى پرونده
سازگار رايانه يک در ها فايل از. گالرى در تصويرى هاى کليپ و تصاوير●

.نماييد تهيه پشتيبان نسخه

راهنما يافتن
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شما دستگاه.۳
خوشآمد

نمايش خوشآمد برنامه کنيد، روشن مرتبه اولين براى را دستگاه اگر
.شود مى داده
> فهرست ديگر، فرصتى در اشتراک تنظيمات به دسترسى براى

.کنيد انتخاب را آمد خوش > ها برنامه
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
.دستگاه مختلف تنظيمات پيکربندى —  تنظيمات برنامه●
از تقويم وروديهاى و مخاطبين همچون محتوياتى انتقال —  انتقال●

.سازگار Nokia دستگاه
.ايميل تنظيمات پيکربندى —  ايميل تنظيمات●

دستگاه از ها عکس يا مخاطبين کردن کپى
خود قديمى

قبلى سازگار Nokia دستگاه از را خود مهم اطالعات سريعاً خواهيد مى
داده انتقال برنامه از کنيد؟ استفاده خود جديد دستگاه از و کنيد کپى
به ها عکس و تقويم هاى ورودى مخاطبين، مثال، براى رايگان، کپى براى

.کنيد استفاده خود جديد دستگاه
.کنيد انتخاب را داده انتقال و آمد خوش > ها برنامه > فهرست

فاقد شما قديمى Nokia دستگاه اگر
دستگاه است، داده انتقال برنامه
مى ارسال پيام يک در را آن جديد
باز قديمى دستگاه در را پيام. کند
دنبال را ها دستورالعمل و کنيد
.کنيد

آن به خواهيد مى که دستگاهى.۱
و کنيد انتخاب را شويد متصل
.کنيد جفت را ها دستگاه

Bluetooth شود فعال بايد.
عبور کد به نياز ديگر دستگاه اگر.۲

کد. کنيد وارد را عبور کد دارد،
آن خودتان توانيد مى که عبور

برخى در عبور کد. شود وارد دستگاه دو هر در بايد کنيد تعيين را
کاربر راهنماى به بيشتر، جزئيات براى. است ثابت ها دستگاه
.کنيد مراجعه دستگاه

.است معتبر فعلى اتصال براى تنها عبور کد
.کنيد انتخاب را تاييد و نظر مورد محتواى.۳

نشانگرها نمايش
خدمات (است گرفته قرار استفاده مورد GSM شبکه در دستگاه   

).شبکه

خدمات (است گرفته قرار استفاده مورد UMTS شبکه در دستگاه   
).شبکه

شما دستگاه
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پيام در دريافت صندوق پوشه در نشده خوانده پيام چند يا يک   
.دارد وجود رسانى

کرده دريافت دور راه پستى صندوق در جديدى الکترونيکى پست   
.ايد

.دارند وجود ارسال صندوق پوشه در ارسال براى پيامهايى   

.دارد وجود پاسخ بى تماس چندين   

ايميل هشدار آهنگ و پيام هشدار آهنگ و صدا بى روى بر زنگ نوع   
.است خاموش

.است فعال دار زمان نمايه يک   

.هستند قفل کليدها و لمسى صفحه   

.است فعال ساعت زنگ   

).شبکه خدمات (است استفاده حال در تلفن دوم خط   

خدمات (اند شده منتقل ديگر اى شماره به تلفن تماسهاى تمام   
داده نشان شماره يک با فعال خط تلفن، خط دو وجود صورت در). شبکه
.شود مى

.است شده وصل دستگاه به سازگار هدست يک   

.است شده متصل دستگاه به تلويزيون خروجى کابل يک   

.است شده وصل دستگاه به سازگار متنى تلفن يک   

).شبکه خدمات (دارد وجود فعال داده تماس يک   

نشان ). شبکه خدمات (است فعال GPRS اى بسته داده اتصال يک   
اتصال که است اين دهنده نشان  و انتظار حال در اتصال دهنده
.است برقرار

داده اتصال يک کند، مى پشتيبانى را EGPRS که شبکه از بخشى در   
دهنده نشان ). شبکه خدمات (دارد وجود فعال بصورت اى بسته

شده برقرار اتصال که است اين دهنده نشان  و انتظار حالت در اتصال
هستند، شبکه در EGPRS وجود دهنده نشان تصويرى نمادهاى اين. است

EGPRS اتصال از لزوماً داده، انتقال براى دستگاه است ممکن که حالى در
.نکند استفاده

نشان ). شبکه خدمات (است فعال UMTS اى بسته داده اتصال يک   
اتصال که است اين دهنده نشان  و انتظار حال در اتصال دهنده
.است برقرار

سيم بى هاى LAN جستجوى به که است شده تنظيم اى بگونه دستگاه   
).شبکه خدمات (است موجود LAN يک حاضر حال در و بپردازد

مى استفاده رمزگذارى از که اى شبکه در سيم بى LAN اتصال يک   
.است فعال کند،

.است فعال رمزگذارى، بدون شبکه در سيم بى LAN اتصال يک   

.است فعال Bluetooth اتصال   

که هنگامى. است شده منتقل Bluetooth اتصال از استفاده با داده   
جهت تالش حال در دستگاه آيد، مى در زن چشمک صورت به نشانگر اين

.است ديگر دستگاهى با اتصال برقرارى

.است فعال USB اتصال   

.است انجام حال در سازى همگام    

   GPS است فعال.

شما دستگاه
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حافظه کارت
براى Nokia تأييد مورد و سازگار microSDHC و microSD هاى کارت از فقط
مورد صنعتى استانداردهاى از Nokia. کنيد استفاده دستگاه اين با کار

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

دستگاه درون حافظه کارت دادن قرار
در. باشد شده جاگذارى دستگاه در قبل از حافظه کارت يک است ممکن
:دهيد انجام را زير موارد صورت، اين غير
کارت شيار درپوش.۱

.کنيد باز را حافظه

قرار شيار درون را سازگار حافظه کارت يک.۲
كارت تماس سطح كه شويد مطمئن. دهيد

فشار داخل به را کارت. باشد باال به رو
قرار خود جاى در کارت که هنگامى. دهيد
.رسد مى گوش به کليک صداى يک بگيرد

.ببنديد را حافظه کارت شيار درپوش.۳
شده بسته بدرستى درپوش که کنيد بررسى
.باشد

بياوريد بيرون را حافظه کارت

دسترس در کارت که هنگامى برنامه، يک اجراى حين در: مهم
ممکن كار اين انجام. نياوريد بيرون را حافظه کارت دارد، قرار برنامه
امکان و شود دستگاه همچنين و حافظه کارت ديدن آسيب باعث است
.کند مخدوش را کارت در شده ذخيره هاى داده دارد

روشن کليد کارت، برداشتن از قبل باشد، روشن دستگاه صورتيکه در.۱
.کنيد انتخاب را حافظه کارت حذف و داده فشار را خاموش و

خواهند بسته ها برنامه برخى شود؟ حذف حافظه کارت وقتى.۲
.کنيد انتخاب را بله شود، مى داده نمايش .شد

نمايش دهيد فشار را" تأييد "و کنيد حذف را حافظه کارت وقتى.۳
.کنيد باز را حافظه کارت شيار درپوش شود، مى داده

شما دستگاه
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.شود خارج خود شيار از تا دهيد فشار را حافظه کارت.۴
است، روشن دستگاه که صورتى در. آوريد بيرون را حافظه کارت.۵

.کنيد انتخاب را تاييد

بلندگو و صدا ميزان کنترل
کليدهاى از —  صوتى کليپ يا تلفنى تماس صداى ميزان تنظيم
.کنيد استفاده صدا ميزان

به نياز بدون و کوتاه اى فاصله از داخلى، بلندگوى از استفاده با
صدا شنيدن و گفتگو به قادر خود، گوش به تلفن کردن نزديک

.بود خواهيد
را بلندگو سازى فعال —  تماس طول در بلندگو از استفاده
.کنيد انتخاب
.کنيد انتخاب را گوشى کردن فعال —  بلندگو کردن خاموش

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

.نداريد نگه گوشتان

ميانبرها
اجراى. داريد نگه و دهيد فشار را منو کليد باز، هاى برنامه به تغيير براى

باترى نيروى از بيشتر استفاده موجب زمينه پس در کاربردى هاى برنامه
.کاهد مى باترى عمر طول از و شده
و داده فشار را 0 گير، شماره در ،)شبکه خدمات (وب به اتصال شروع براى
.داريد نگه

کننده پخش قبيل از رسانه، نوار در موجود هاى برنامه به دستيابى براى
.دهيد فشار را رسانه کليد نمايى، هر در وب، مرورگر و موسيقى

را نمايه يک و داده فشار را خاموش/روشن کليد نمايه، تغيير براى
.کنيد انتخاب

را 1 گير، شماره در ،)شبکه خدمات (صوتى پست صندوق با تماس براى
.داريد نگه و داده فشار
اصلى، صفحه در شده، گرفته هاى شماره آخرين ليست کردن باز براى
.دهيد فشار را تماس کليد
فشار را تماس کليد صوتى، هاى فرمان از استفاده جهت اصلى صفحه در

.داريد نگه و داده

آنتن هاى محل
.باشد خارجى آنتن و داخلى آنتن به مجهز است ممکن دستگاه اين

دليل بدون زدن دست از است، دريافت يا ارسال حال در آنتن که هنگامى
تأثير ارتباط کيفيت بر آنتن به زدن دست. کنيد خوددارى آنتن بدنه به
حين در حد از باالتر نيروى ميزان ايجاد باعث است ممکن و گذارد مى
.شود کاسته باترى عمر از يا و گردد کار

شما دستگاه
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همراه تلفن آنتن

Bluetooth آنتن و
 WLANآنتن  GPS

مخاطبين نوار
صفحه به خود مخاطبين افزودن و مخاطبين نوار از استفاده جهت
دستورالعمل و انتخاب را جديد مخاطب > ها گزينه >  اصلى،
.کنيد دنبال را زير هاى

را زير هاى گزينه از يکى و مخاطب خود، مخاطب با ارتباط برقرارى جهت
:کنيد انتخاب

.تلفنى تماس برقرارى  — ●
.پيام يک ارسال  — ●
.جديد خبرى سرويس يک افزودن براى  — ●
.کنيد نوسازى را خبرى هاى سرويس  — ●
.دهيد تغيير را تنظيمات  — ●

ارتباطى رويدادهاى ساير و تماس رويدادهاى آخرين مشاهده جهت
با تماس براى. کنيد انتخاب را نظر مورد مخاطب مخاطب، يک با گذشته

جزئيات مشاهده جهت. کنيد انتخب را تماس رويداد مخاطب،
.کنيد انتخاب را ارتباط رويداد يک ديگر، رويدادهاى

.کنيد انتخاب را  نما، اين بستن براى

خط برون نمايه
تلفن شبکه به اتصال بدون تا دهد مى را امکان اين شما به آفالين نمايه
بودن فعال صورت در. کنيد استفاده خود دستگاه از سيم، بى همراه
خود دستگاه از USIM کارت و کارت سيم بدون توانيد مى آفالين، نمايه

.کنيد استفاده
مختصراً را دستگاه خاموش روشن کليد —  آفالين نمايه کردن فعال
.کنيد انتخاب را خط برون و دهيد فشار

قطع سيم بى همراه تلفن شبکه به اتصال آفالين، نمايه کردن فعال با
از يا و دستگاه به راديويى فرکانس هاى سيگنال تمام انتقال. شد خواهد

ارسال به اقدام صورت در. شد خواهد متوقف همراه تلفن شبکه به آن
پوشه در ها پيام اين سيم، بى همراه تلفن شبکه از استفاده با پيام

.شوند ارسال ديگر فرصتى در تا گيرند مى قرار ارسال صندوق

دريافت يا برقرار را تماسى هيچ توانيد نمى آفالين حالت در: مهم
تلفن اى شبکه پوشش به که کنيد استفاده هايى ويژگى از اينکه يا کنيد،
اضطرارى شماره با بتوانيد کماکان است ممکن اما. دارند نياز همراه
تماس، برقرارى براى. بگيريد تماس دستگاه در شده ريزى برنامه رسمى
اگر. کنيد فعال را تلفن عملکرد ها، نمايه دادن تغيير با بايد ابتدا

.کنيد وارد را قفل کد شده، قفل دستگاه
 سيم بى LAN از توانيد مى همچنان آفالين، نمايه کردن فعال صورت در

(WLAN)، اينترنت، مرور يا الکترونيکى پست خواندن براى مثال بعنوان
آفالين نمايه در Bluetooth اتصال از توانيد مى همچنين. کنيد استفاده
اتصاالت يا آن از استفاده و WLAN اتصال برقرارى هنگام. کنيد استفاده

شما دستگاه
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Bluetooth، رعايت را اجرا قابل ايمنى مقرارت کليه که نکنيد فراموش
.کنيد

نمايشگر چرخش و حسگر تنظيمات
برخى دستگاه چرخش با خود، دستگاه در حسگرها نمودن فعال هنگام

.کنيد کنترل توانيد مى را عملکردها
.کنيد انتخاب را حسگر تنظيمات > تلفنو تنظيمات > فهرست

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
.حسگرها کردن فعال —  حسگرها●
بطوريکه دستگاه چرخاندن با —  حسگر بيصداى حالت کنترل●

زنگ تعويق و تماسها کردن بيصدا بگيرد، قرار پايين به رو نمايشگر
انتخاب هشدار زنگ تعويق و ها تماس کردن بيصدا براى را هشدار
خودکار چرخاندن براى را نمايشگر خودکار چرخاندن. کنيد

به يا خود چپ سمت در دستگاه که هنگامى نمايشگر محتواى
ويژگى و ها برنامه برخى. کنيد انتخاب گردد مى بر عمودى موقعيت

.نکنند پشتيبانى را نمايشگر خودکار چرخش است ممکن ها

هدست
خود دستگاه به را سازگار هاى هدفون يا سازگار هدست يک توانيد مى

.کنيد انتخاب را کابل حالت باشد الزم است ممکن. کنيد وصل

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

.نکنيد استفاده آن
مى ايجاد خروجى سيگنال که را محصوالتى

ممکن زيرا نکنيد متصل دستگاه به کنند
منبع هيچ. برسانند آسيب دستگاه به است

.نکنيد متصل Nokia AV رابط به را ولتاژى
دستگاه هر به Nokia AV رابط به اتصال هنگام

شده تأييد موارد از غير به هدست يا خارجى
دستگاه، اين با استفاده جهت Nokia توسط

.کنيد دقت ولتاژ سطح به

كارت سيم كردن خارج
درپوش.۱

با را پشتى
کردن بلند
از آن

انتهاى
دستگاه
.برداريد

از را باترى.۲
.آوريد بيرون دستگاه

شما دستگاه
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باز را کارت سيم شيار درپوش.۳
زير روزنه در را نورى قلم نوک. کنيد
سيم هاى کناره و بگذاريد باترى
از بيرون به تا دهيد فشار را کارت
بيرون را کارت سيم. بلغزد شيار

.بکشيد
را پشت درپوش و باترى.۴

.جابيندازيد

مچى بند اتصال
را انگشتانه قلم نکته

به مچى بند همچون
.کنيد وصل تلفن

دور راه از قفل
از متنى پيام يک از استفاده با دور راه از را خود دستگاه توانيد مى شما
راه از را حافظه کارت توانيد مى همچنين. کنيد قفل شده تعيين پيش
.کنيد قفل دور

دور راه از قفل کردن فعال
تلفن > ايمنى > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست.۱

.کنيد انتخاب را فعال > تلفن دور راه از قفل > کارت سيم و
کد و تصحيح را آن کنيد، وارد را) نويسه ۲۰ تا ٥ (متنى پيام محتواى.۲

.کنيد وارد را قفل
را شده تعيين پيش از متنى پيام —  دور راه از دستگاه کردن قفل

قفل بازگشايى براى. کنيد ارسال خود دستگاه به را آن و بنويسيد
.داريد نياز قفل کد به دستگاه،

شما دستگاه
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تماس برقرارى.۴
تماس طى در لمسى صفحه

در را دستگاه هنگاميکه. است مجاورت حسگر به مجهز شما دستگاه
و باترى عمر طول افزايش براى دهيد، مى قرار خود گوش مجاورت
طول در خودکار بطور لمسى صفحه تصادفى، هاى انتخاب از جلوگيرى

.شود مى غيرفعال تماس
نوار يا فيلم مثل اشيائى با را مجاورت حسگر
.نپوشانيد محافظ

 صوتى تماس برقرارى
و کنيد انتخاب گير شماره کردن باز براى را  اصلى، صفحه در.۱

شماره، يک حذف براى. کنيد وارد را منطقه کد جمله از تلفن شماره
C کنيد انتخاب را.

درج + نويسه تا داده فشار دوبار را * المللى، بين هاى تماس براى
کد کشور، کد و ،)شود مى المللى بين دستيابى کد جايگزين (شود

وارد را تلفن شماره و) کد ابتداى صفر بدون لزوم، صورت در (منطقه
.کنيد

.دهيد فشار را تماس کليد تماس، برقرارى جهت.۲
برقرارى به اقدام کردن لغو جهت يا (تماس به دادن پايان جهت.۳

.دهيد فشار را پايان کليد ،)تماس
برنامه اگر حتى يابد، مى خاتمه تماس پايان کليد دادن فشار با

.باشد فعال نيز ديگرى

مخاطب با تماس
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست.۱
قسمت در را نام هاى نويسه يا حروف اولين يا،. برويد نظر مورد نام به.۲

.برويد نظر مورد نام به و کنيد وارد جستجو
که صورتى در. دهيد فشار را تماس کليد مخاطب، يک با تماس براى.۳

نظر مورد شماره ايد، کرده ذخيره مخاطب يک براى را شماره چندين
.دهيد فشار را تماس کليد و کنيد انتخاب ليست از را
.دهيد فشار را پايان کليد —  تماس به دادن پايان

تماس طول در
انتخاب را  يا  —  ميکروفن صداى کردن وصل يا کردن قطع
.کنيد

انتخاب را  يا  —  فعال صوتى تماس گذاشتن انتظار در
.کنيد

يک نصب صورت در. کنيد انتخاب را  —  بلندگو کردن فعال
به صدا مسير تعيين براى ،Bluetooth اتصال توسط سازگار هدست
.کنيد انتخاب را BT هندزفرى کردن فعال > ها گزينه هدست،

.کنيد انتخاب را  —  گوشى به بازگشت

.کنيد انتخاب را  —  مکالمه پايان

را تعويض > ها گزينه —  منتظر و فعال هاى تماس بين جابجايى
.کنيد انتخاب

تماس برقرارى
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فشار را تماس کليد فعال، تماس گذاشتن انتظار در براى نکته
را تماس کليد شده، نگهداشته تماس کردن فعال براى. دهيد

.دهيد فشار مجدداً

DTMF هاى نواخت رشته ارسال
.کنيد انتخاب را DTMF ارسال > ها گزينه.۱
جستجو مخاطبين ليست از را آن يا کنيد وارد را DTMF رشته.۲

.کنيد
مکرراً را * ،(p) مکث نويسه يا ،(w) انتظار نويسه کردن وارد جهت.۳

.دهيد فشار
هاى آهنگ توانيد مى شما. کنيد انتخاب را تاييد آهنگ، ارسال براى.۴

DTMF قسمت در يا تلفن شماره به را DTMF اضافه مخاطب جزئيات
.نماييد

ورودى تماس با آن کردن جايگزين و فعال تماس به دادن پايان
.کنيد انتخاب را جايگزينى > ها گزينه —  ديگر
كليه به دادن پايان > ها گزينه —  ها تماس همه به دادن پايان

.کنيد انتخاب را تماسها
مورد صوتى تماس يک طول در توانيد مى که هايى گزينه از بسيارى
.هستند شبکه خدمات جزء دهيد قرار استفاده

 صوتى پستى صندوق
صوتى هاى پيام به توانيد مى) شبکه خدمات (صوتى پست صندوق با

.دهيد گوش شده دريافت

کردن باز براى را  اصلى صفحه در —   صوتى پست صندوق با تماس
.داريد نگه و کرده انتخاب را 1 و کرده انتخاب گير شماره

صوتى پست صندوق تلفن شماره تغيير
،پستى صندوق تماس > تماس حال در و تنظيمات > فهرست.۱

انتخاب را شماره دادن تغيير > ها گزينه و پستى صندوق
.کنيد

دريافت خود شبکه خدمات دهنده ارائه از (کرده وارد را شماره.۲
.کنيد انتخاب را تاييد و ،)کنيد

تماس يک رد يا پاسخگويى
.دهيد فشار را تماس کليد —  تماس يک به پاسخگويى

.کنيد انتخاب را  —  ورودى تماس زنگ آهنگ کردن صدا بى

 — لمسى صفحه بودن قفل صورت در تماس به پاسخگويى
.راست به چپ از دادن پاسخ جابجايى
متن کنيد، انتخاب را پيام ارسال —  تماس رد متنى پيم يک ارسال

به پاسخ از استفاده با. دهيد فشار را تماس کليد و کنيد، ويرايش را پيام
تماس پاسخگويى به قادر که دهيد اطالع گيرنده تماس به توانيد مى پيام

.نيستيد
عملکرد فعالسازى صورت در. دهيد فشار را پايان کليد —  تماس يک رد

در بودن مشغول صورت در > صوتى تماسهاى > تماس انتقال
.شود مى منتقل نيز تماس ورودى، تماس يک رد با تلفن، تنظيمات
 — تماس يک به پاسخگويى بدون لمسى صفحه قفل بازگشايى
.تماس رد يا پاسخگويى و چپ، به راست از قفل کردن باز جابجايى

و تنظيمات > فهرست —  تماس رد متنى پيام ويژگى کردن فعال
انتخاب را بله > پيام با تماس كردن رد > تماس > تماس حال در

.کنيد

تماس برقرارى
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و تنظيمات > فهرست —  استاندارد تماس رد متنى پيم يک نوشتن
پيامى و کنيد انتخاب را پيام متن > تماس > تماس حال در

.بنويسيد

کنفرانسى تماس يک برقرارى
در با کننده شرکت شش حداکثر بين کنفرانسى تماسهاى از شما دستگاه

.کند مى پشتيبانى شما خود گرفتن نظر
.کنيد برقرار تماس کننده شرکت اولين با.۱
تماس > ها گزينه ها کننده شرکت ساير با تماس برقرارى براى.۲

مى داشته نگه انتظار حالت در اول تماس. کنيد انتخاب را جديد
.شود

کننده شرکت اولين افزودن براى جديد، تماس به پاسخگويى هنگام.۳
.کنيد انتخاب را  کنفرانسى، تماس به
شرکت با —  کنفرانسى تماس به جديد کننده شرکت کردن اضافه
کنفرانسى تماس به را جديد تماس و کنيد برقرار تماس ديگر کننده
.کنيد اضافه
 — کنفرانسى تماس در کنندگان شرکت از يکى با خصوصى مکالمه

انتخاب را  و رفته نظر مورد کننده شرکت به. کنيد انتخاب را 
مى داشته نگه انتظار حالت در شما دستگاه در کنفرانسى تماس. کنيد
براى. دهند مى ادامه کنفرانسى تماس به ها کننده شرکت ساير. شود

.کنيد انتخاب را  کنفرانسى، تماس به بازگشت

را  —  کنفرانسى تماس از کنندگان شرکت از يکى کردن حذف
.کنيد انتخاب را  و رفته نظر مورد کننده شرکت به کنيد، انتخاب

فشار را خاتمه کليد —  فعال کنفرانسى تماس به دادن پايان
.دهيد

 تلفن شماره يک سريع گيرى شماره
نگه و دادن فشار با و سرعت به توانيد مى سريع، گيرى شماره ويژگى با

.بگيريد تماس خانواده و دوستان با کليد يک داشتن
.کنيد انتخاب را تماس حال در و تنظيمات > فهرست

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

عددى کليد يک به تلفن شماره تخصيص
.کنيد انتخاب را سريع گيرى شماره.۱
برويد دهيد اختصاص آن به را تلفن شماره خواهيد مى که کليدى به.۲

.نماييد انتخاب را اختصاص > ها گزينه و
.شود مى گرفته نظر در صوتى پستى صندوق براى ١

گير شماره کردن باز براى را  اصلى، صفحه در —  تماس برقرارى
.کنيد وارد را يافته تخصيص عددى کليد و کنيد انتخاب

تماس انتظار
هستيد مکالمه حال در وقتى توانيد مى ،)شبکه سرويس (مکالمه انتظار با
.دهيد پاسخ ديگرى تماس به

حال در و تنظيمات > فهرست —  مکالمه انتظار کردن فعال
.کنيد انتخاب را تماس انتظار > تماس > تماس
اول تماس. دهيد فشار را تماس کليد —  منتظر تماس به دادن پاسخ

.گيرد مى قرار انتظار حالت در
> ها گزينه —  انتظار در تماس با فعال تماس بين جابجايى
.کنيد انتخاب را تعويض

تماس برقرارى
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را انتقال > ها گزينه —  فعال تماس به انتظار در تماس کردن وصل
.کنيد مى قطع ها تماس از را خودتان. کنيد انتخاب
.دهيد فشار را خاتمه کليد —  فعال تماس به دادن پايان
كليه به دادن پايان > ها گزينه —  تماس دو هر به دادن پايان

.کنيد انتخاب را تماسها

صوتى گيرى شماره
مى ايجاد صوتى برچسب يک مخاطبين براى خودکار بطور شما دستگاه

.کند

مخاطب صوتى برچسب به دادن گوش
انتخاب را صوتى برچسب جزئيات > ها گزينه و مخاطب يک.۱

.کنيد
را صوتى برچسب پخش > ها گزينه و رفته مخاطب جزئيات به.۲

.کنيد انتخاب

صوتى برچسب با تماس برقرارى

محيط يک در صوتى هاى برچسب از استفاده است ممکن: نكته
همه در نبايد بنابراين باشد، مشکل اضطرارى وضعيت در يا شلوغ

.کنيد تکيه صوتى گيرى شماره به فقط ها موقعيت
برچسب بيان هنگام. شود مى استفاده بلندگو از صوتى، گيرى شماره در

.باشد کم بايد شما از دستگاه فاصله صوتى،
را تماس کليد اصلى، صفحه در صوتى، گيرى شماره شروع جهت.۱

هدست کليد با سازگار هدست يک از اگر. داريد نگه و داده فشار
را هدست کليد صوتى، گيرى شماره آغاز براى کنيد، مى استفاده

.داريد نگه و داده فشار

داده نمايش كنيد صحبت اكنون و شود مى پخش کوتاهى آهنگ.۲
واضح را ايد نموده ذخيره مخاطب براى که نامى. شود مى

.بگوييد
يک دستگاه، انتخابى زبان به شده شناسايى مخاطب براى تلفن.۳

مى نمايش را شماره و نام و کند مى پخش ترکيبى صوتى برچسب
.کنيد انتخاب را انصراف صوتى، گيرى شماره لغو براى. دهد

توانيد مى نيز شما شود، ذخيره نام يک براى شماره چندين درصورتيکه
.بگوييد را تلفن يا همراه تلفن يعنى شماره نوع و نام

تصويرى تماس برقرارى
توانيد مى ،)شبکه خدمات (کنيد مى برقرار تصويرى تماس که هنگامى

مشاهده تماس گيرنده و خود بين را اى طرفه دو تصوير واقعى، زمان
تماس گيرنده به دوربين وسيله به شده گرفته زنده تصوير. کنيد

.شود مى داده نشان تصويرى
تحت و باشيد داشته USIM کارت يک بايد تصويرى، تماس برقرارى براى

نحوه از اطالع جهت. باشيد داشته قرار سوم نسل شبکه پوشش
دهنده ارائه با تصويرى، تماس سرويس در اشتراک و ها هزينه دستيابى،
.بگيريد تماس خود شبکه سرويس
يک با. کرد برقرار توان مى کننده شرکت دو بين فقط را تصويرى تماس

تماس توان مى ISDN گيرنده سرويس يک يا سازگار همراه تلفن دستگاه
يا تصويرى صوتى، تماسهاى بودن فعال طول در. کرد برقرار تصويرى

.کرد برقرار تصويرى تماس توان نمى ديگر اى داده
نشانگرها

شبکه يا کند، نمى ارسال فيلمى گيرنده (کنيد نمى دريافت فيلمى   
).دهد نمى انتقال آنرا

تماس برقرارى
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تصويرى ارسال براى. ايد کرده رد را خود دستگاه از تصوير ارسال   
تصوير > تماس > تماس حال در و تنظيمات > فهرست آن، جاى به
.کنيد انتخاب را تصويرى تماس در

هم هنوز باشيد، کرده رد تصويرى تماس طول در را تصوير ارسال اگر حتى
بررسى براى. شود مى گرفته نظر در تصويرى تماس يک بعنوان تماس
.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه با ها، هزينه

و کنيد انتخاب گير شماره کردن باز براى را  اصلى، صفحه در.۱
.کنيد وارد را تلفن شماره

.نماييد انتخاب را تصويرى تماس > تماس > ها گزينه.۲
براى فرض پيش طور به دارد قرار دستگاه جلو در که فرعى دوربين

تصويرى تماس يک شروع. شود مى استفاده تصويرى تماسهاى
بودن ناموفق صورت در. بيانجامد طول به مدتى است ممکن
پشتيابى شبکه توسط تصويرى تماسهاى اگر مثال، عنوان به (تماس
يک برقرارى درباره شما از ،)نباشد سازگار گيرنده دستگاه يا نشوند،
.شود مى سؤال آن جاى به متنى پيام يک ارسال يا معمولى تماس

مى و است فعال تصويرى تماس ببينيد را تصوير دو که هنگامى
تماس گيرنده است ممکن. بشنويد بلندگو طريق از را صدا توانيد
صداى فقط و) شود مى داده نشان  با (کند رد را تصوير ارسال
گيرنده تماس تصوير جاى به است ممکن و بشنويد را گيرنده تماس
.ببينيد خاکسترى صفحه يک يا ديگر تصوير

.دهيد فشار را پايان کليد —  تصويرى تماس به دادن پايان

تصويرى تماس يک طول در
 — گيرنده تماس صداى به دادن گوش فقط يا زنده تصوير مشاهده

.كنيد انتخاب را  يا 

انتخاب را  يا  —  ميکروفن صداى کردن وصل يا کردن قطع
.کنيد

يک نصب صورت در. کنيد انتخاب را  —  بلندگو کردن فعال
به صدا مسير تعيين براى ،Bluetooth اتصال توسط سازگار هدست
.کنيد انتخاب را BT هندزفرى کردن فعال > ها گزينه هدست،

.کنيد انتخاب را  —  گوشى به بازگشت

با > ها گزينه —  تصوير ارسال براى اصلى دوربين از استفاده
.کنيد انتخاب را فرعى دوربين
با > ها گزينه —  تصوير ارسال جهت فرعى دوربين به بازگشت
.کنيد انتخاب را اصلى دوربين
ارسال > ها گزينه —  ارسال حال در فيلم از فورى عکس يک گرفتن
به فورى عکس و شده متوقف فيلم ارسال. کنيد انتخاب را فورى عكس
.شود نمى ذخيره فورى عکس. شود مى داده نمايش گيرنده

.کنيد انتخاب را بزرگنمايى > ها گزينه —  خود تصوير بزرگنمايى
انتخابى هاى گزينه > تنظيم > ها گزينه —  تصوير کيفيت تنظيم
انتخاب را نرم حرکت يا ،روشنتر جزئيات ،معمولى کيفيت > ويدئو
.کنيد

تصويرى تماس يک رد يا پاسخگويى
.شود مى داده نمايش  تصويرى، تماس يک دريافت با

جهت. دهيد فشار را تماس کليد —  تصويرى تماس به دادن پاسخ
.کنيد انتخاب را بله زنده، تصوير ارسال شروع

صداى تنها باشيد، نکرده اندازى راه را فيلم تماس ارسال که درصورتى
تصوير جايگزين رنگ خاکسترى صفحه يک. شنويد مى را گيرنده تماس
.شود مى شما

تماس برقرارى
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فعال > ها گزينه —  تصويرى تماس طول در تصوير ارسال شروع
.کنيد انتخاب را تصوير ارسال > كردن

 — دوربين توسط شده گرفته تصوير با خاکسترى صفحه تعويض
تماس در تصوير > تماس > تماس حال در و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را تصويرى

.دهيد فشار را خاتمه کليد —  تصويرى تماس کردن رد

فيلم اشتراک
تلفن به خود همراه تلفن از ويديويى کليپ يا زنده فيلم ارسال جهت
استفاده فيلم اشتراک از صوتى، تماس يک طول در ديگرى سازگار همراه
).شبکه خدمات (کنيد

حين در درصورتيکه. شود مى فعال بلندگو فيلم، اشتراک کردن فعال با
کنيد، استفاده بلندگو از خواهيد نمى صوتى، تماس براى فيلم اشتراک

.کنيد استفاده سازگار هدست يک از توانيد مى

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

.نداريد نگه گوشتان

فيلم اشتراک شرايط
براى شما توانايى. دارد نياز 3G اتصال يک به فيلم گذارى اشتراک
بستگى 3G شبکه به دسترسى امکان به فيلم گذارى اشتراک از استفاده

به دسترسى امکان سرويس، اين درباره بيشتر اطالعات کسب براى. دارد
سرويس دهنده ارائه با سرويس، اين با مرتبط خبرى منابع و 3G شبکه
.بگيريد تماس خود
:يابيد اطمينان زير موارد از فيلم، اشتراک از استفاده براى

.شود مى تنظيم شخص به شخص اتصاالت براى شما دستگاه●
در. داريد قرار 3G شبکه پوشش تحت و هستيد فعال 3G اتصال داراى●

خارج 3G شبکه از فيلم گذارى اشتراک جلسه طول در که صورتى
همچنان شما صوتى تماس اما شود مى متوقف گذارى اشتراک شويد،
.داشت خواهد ادامه

که درصورتى. شوند مى ثبت 3G شبکه در دو هر گيرنده و فرستنده●
گيرنده دستگاه ولى کنيد دعوت گذارى اشتراک جلسه به را شخصى
نشده نصب فيلم گذارى اشتراک يا باشد، 3G شبکه پوشش از خارج
گيرنده باشد، نشده تنظيم شخص به شخص اتصال يا باشد،

که کنيد مى دريافت خطايى پيام شما. کند نمى دريافت را دعوتنامه
.دهد پاسخ را نمامه دعوت تواند نمى گيرنده که است اين بيانگر

فيلم اشتراک تنظيمات
و شخص به شخص اتصال تنظيمات به فيلم، گذارى اشتراک تنظيم براى

3G داريد نياز.
گفته نيز (SIP) جلسه شروع پروتکل اتصال شخص، به شخص اتصال به
در را SIP نمايه تنظيمات بايد فيلم، اشتراک از استفاده از قبل. شود مى

دهنده ارائه از را SIP نمايه تنظيمات. کنيد پيکربندى خود دستگاه
ارائه. کنيد ذخيره خود دستگاه در و کرده درخواست خود سرويس
از ليستى يا کند ارسال را تنظيمات است ممکن شما، سرويس دهنده

.دهد ارائه شما به را نياز مورد مشخصات

مخاطب يک به SIP آدرس افزودن
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست.۱
.کنيد ايجاد جديدى مخاطب يا کنيد انتخاب را مخاطب.۲
.نماييد انتخاب را ويرايش > ها گزينه.۳
را فيلم گذاشتن اشتراک به > جزئيات افزودن > ها گزينه.۴

.نماييد انتخاب

تماس برقرارى
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نام جاى به (کنيد وارد" دامنه نام@کاربر نام "شکل به را SIP آدرس.۵
).کنيد استفاده IP آدرس يک از توانيد مى دامنه
از توانيد مى دانيد، نمى را مخاطب SIP آدرس اگر فيلم، اشتراک براى

صورتى در (کنيد استفاده نيز کشور، کد با همراه گيرنده تلفن شماره
).شود پشتيبانى شبکه سرويس دهنده ارائه توسط که

يک ثبت براى خود سرويس دهنده ارائه با —  3G اتصال اندازى راه
.بگيريد تماس 3G شبکه از استفاده جهت قرارداد
شما دستگاه 3G به دستيابى نقطه اتصال تنظيمات که شويد مطمئن
با تنظيمات درباره بيشتر اطالعات براى. باشند شده پيکربندى درست
.بگيريد تماس سرويس دهنده ارائه

ويديويى هاى کليپ يا زنده فيلم اشتراک
انتخاب را فيلم اشتراک > ها گزينه فعال، صوتى تماس يک طول در

:کنيد

تماس طى در زنده فيلم اشتراک
.کنيد انتخاب را زنده فيلم.۱
انتخاب را گذارى اشتراک براى نظر مورد کليپ و ويديويى کليپ.۲

.کنيد
يک به آنرا باشد نياز است ممکن ويديويى، کليپ يک اشتراک جهت
نمايد اعالم شما به دستگاه درصورتيکه. کنيد تبديل مناسب قالب
دستگاه. کنيد انتخاب را تاييد شود، تبديل بايد ويديويى کليپ که

.دارد نياز فيلم ويرايشگر به تبديل براى شما
در شده ذخيره صورت به تلفن شماره يا SIP آدرس چند گيرنده اگر.۳

انتخاب را نظر مورد شماره يا آدرس دارد، شما مخاطبين ليست
دسترس در گيرنده تلفن شماره يا SIP آدرس که صورتى در. کنيد

و کرده وارد کشور کد همراه به را گيرنده تلفن شماره يا آدرس نيست،

يک دستگاه. کنيد انتخاب را تاييد دعوتنامه ارسال جهت
.کند مى ارسال SIP آدرس به دعوتنامه

خودکار طور به فيلم اشتراک گيرنده، توسط دعوتنامه پذيرش از بعد
.شود مى شروع
فيلم اشتراک طول در موجود هاى گزينه

.ميکروفن کردن صدادار يا بيصدا   يا 

بلندگو کردن روشن يا خاموش   يا 

.فيلم گذارى اشتراک ادامه يا توقف   يا 

).گيرنده براى فقط (صفحه تمام حالت به تغيير   

.کنيد انتخاب را توقف —  فيلم گذارى اشتراک جلسه به دادن پايان
به وقتى. دهيد فشار را پايان کليد صوتى، تماس به دادن پايان براى
.يابد مى پايان نيز فيلم اشتراک دهيد، مى خاتمه تماس

وقتى —  شما توسط شده گذاشته اشتراک به زنده فيلم ذخيره
.کنيد انتخاب را بله شد، پرسيده

کليپ يک اشتراک طول در ها برنامه ساير به دسترسى صورت در
فيلم اشتراک نماى به برگشت جهت. شود مى متوقف اشتراک ويديويى،

.کنيد انتخاب را ادامه > ها گزينه اصلى، صفحه در اشتراک، ادامه و

فيلم گذارى اشتراک دعوتنامه پذيرش
مى ارسال فيلم گذارى اشتراک دعوتنامه شما براى شخصى که زمانى
.دهد مى نمايش را SIP آدرس يا فرستنده نام دعوتنامه، پيام کند،

ارسال فيلم گذارى اشتراک دعوتنامه شما براى شخصى که درصورتى
نخواهيد دريافت را دعوتنامه نباشيد، 3G شبکه پوشش تحت شما و کند
.کرد

تماس برقرارى
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اشتراک جلسه. کنيد انتخاب را بله —  دريافتى دعوتنامه پذيرش
.است شده فعال گذارى

مبنى پيامى فرستنده. کنيد انتخاب را خير —  دريافتى دعوتنامه رد
با توانيد مى همچنين. کند مى دريافت شما جانب از دعوتنامه رد بر

.دهيد پايان صوتى تماس به و رد را دعوتنامه پايان، کليد دادن فشار
به يا کنيد انتخاب را توقف —  گذارى اشتراک جلسه به دادن پايان
فيلم اشتراک دهيد، مى خاتمه تماس به وقتى. دهيد پايان صوتى تماس

.يابد مى پايان نيز

 ثبت دفترچه
را دستگاه ارتباط تاريخچه درباره اطالعاتى تماس ثبت دفترچه برنامه
در تنها را دريافتى و پاسخ بى هاى تماس دستگاه اين. ميکند ذخيره

شود مى روشن دستگاه و کند، مى ثبت نمايد، پشتيبانى شبکه صورتيکه
.ماند مى شبکه سرويس منطقه در و

اخير هاى تماس
.کنيد مشاهده را اخير هاى تماس درباره اطالعات توانيد مى شما

.کنيد انتخاب را اخير تماسهاى و تماس ثبت > فهرست
 — .شده گيرى شماره و شده دريافت پاسخ، بى تماسهاى مشاهده
را گرفته هاى شماره يا دريافتى تماسهاى ،پاسخ بى تماسهاى
.کنيد انتخاب

صفحه در شده گرفته هاى شماره ليست کردن باز براى نکته
.دهيد فشار را تماس کليد اصلى،

:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و ها گزينه
هاى تماس ليست از تلفن شماره ذخيره —  مخاطبين در ذخيره●

.خود مخاطبين به اخير

پاک را انتخابى اخير هاى تماس ليست —  ليست کردن پاک●
.کنيد

.انتخابى ليست در رويداد حذف —  حذف●
اطالعات که زمانى مدت طول و تماس ثبت مدت —  تنظيمات●

صورت در. کنيد انتخاب را شوند مى ذخيره ثبت دفترچه در ارتباطى
ثبت دفترچه در اطالعاتى هيچ ،تماس ثبت دفترچه فاقد انتخاب
.شود نمى ذخيره

اى بسته داده
.کنيد انتخاب را تماس ثبت > فهرست

اتصاالت براى شده، دريافت و ارسال هاى داده اساس بر است ممکن شما
.شويد هزينه پرداخت متحمل خود اى بسته اى داده

بسته داده اتصاالت طول در دريافتى يا ارسالى داده مقدار بررسى
را دريافتى داده کل يا ارسالى داده کل > داده شمارنده —  اى

.کنيد انتخاب
گزينه > داده شمارنده —  شده دريافت و ارسالى اطالعات حذف

اطالعات، حذف براى. کنيد انتخاب را شمارشگرها کردن پاک > ها
.است الزم قفل کد

تماس زمان مدت
را شده دريافت و شده گرفته هاى تماس تماس، آخرين تقريبى زمان مدت
.کنيد مشاهده توانيد مى

.کنيد انتخاب را تماس مدت و تماس ثبت > فهرست

تماس برقرارى
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مکالمات کليه بررسى
رويدادهاى درباره اطالعات توانيد مى فعلى، تماس ثبت دفترچه در

و داده اتصاالت يا متنى هاى پيام صوتى، هاى تماس قبيل از ارتباطى
LAN سيم بى (WLAN)، کنيد مشاهده را خود دستگاه در شده ثبت.

.کنيد انتخاب را تماس ثبت > فهرست
ثبت دفترچه زبانه کردن باز —  عمومى تماس ثبت دفترچه کردن باز

ارسال متنى پيام يک مانند فرعى، رويدادهاى.  عمومى تماس
رويداد يک عنوان به اى بسته داده اتصاالت و قسمت، چند در شده

پيام مرکز شما، پستى صندوق به اتصاالت. شوند مى ثبت مکالماتى
اى بسته داده اتصاالت عنوان به وب صفحات يا اى، چندرسانه رسانى
.شوند مى داده نمايش

اتصال رويداد به رفتن —  اى بسته داده اتصال جزئيات مشاهده
گزينه و شود مى داده نشان GPRS با خروجى و ورودى اى بسته داده
.کنيد انتخاب را مشاهده > ها

از استفاده > ها گزينه —  تماس ثبت دفترچه از تلفن شماره کپى
تلفن شماره مثال براى توانيد، مى شما. کنيد انتخاب را كپى > شماره

.بچسبانيد متنى پيام يک در را
يک و كردن فيلتر > ها گزينه —  تماس ثبت دفترچه کردن فيلتر
.کنيد انتخاب را فيلتر

> تنظيمات > ها گزينه —  تماس ثبت دفترچه زمان مدت تعيين
دفترچه فاقد انتخاب درصورت. کنيد انتخاب را تماس ثبت مدت
و اخير هاى تماس ثبت تماس، دفترچه مخاطبين همه ،تماس ثبت

.شوند مى حذف هميشه براى پيام تحويل گزارشات

متن نوشتن.۵
وارد مختلف هاى روش به را خاص هاى نويسه و شماره حروف، توانيد مى

با را ها نويسه دهد مى امکان شما به صفحه روى کليدهاى صفحه. کنيد
دست تشخيص. کنيد وارد نورى قلم يا انگشت توسط آرام زدن ضربه
قلم از استفاده با مستقيماً را ها نويسه تا دهد مى امکان شما به نويس
.بنويسيد صفحه روى خودکار عنوان به نورى

به خاص هاى نويسه و شماره حروف، درج براى را متن ورودى قسمت هر
.بزنيد ضربه آرامى

متن ورودى زبان داخلى نامه لغت اساس بر را ها واژه شما دستگاه
ورودى از را جديد هاى واژه دستگاه اين همچنين. کند مى کامل انتخابى

.گيرد مى ياد شما

صفحه روى کليد صفحه
.کنيد استفاده توانيد مى صفحه روى کليد صفحه از افقى، حالت در

صفحه تمام QWERTY و  صفحه، روى کليد صفحه کردن فعال براى
.کنيد انتخاب را

صفحه، تمام و افقى حالت در صفحه روى کليد صفحه از استفاده هنگام
.کنيد انتخاب خود انگشتان با را کليدها توانيد مى

مراجعه زير شکل به آن، عملکردهاى و کليد هر درباره توضيح براى
.کنيد

متن نوشتن
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.صفحه روى کليد صفحه بستن - بستن — 1
به دسترسى جهت را لمسى ورودى هاى گزينه منوى - ورودى منوى — 2

.کند مى باز را نوشتارى زبان قبيل از هايى فرمان
صفحه روى کليد صفحه — 3
بصورت کوچک هاى نويسه کردن وارد براى-  Caps lock و Shift کليد — 4

براى. کنيد انتخاب را کليد نويسه، کردن وارد از قبل برعکس، يا بزرگ
نشان کليد زير خط. دهيد فشار دوبار را کليد ،caps lock کردن فعال غير

.است caps lock بودن فعال دهنده
.کند مى وارد را حروف - حروف — 5
استفاده بيشتر که خاصى هاى نويسه و ها شماره - عالئم و ها شماره — 6

.کند مى وارد شوندرا مى
زبان تکيه عالمت داراى هاى نويسه - تکيه عالمت داراى هاى نويسه — 7
.کند مى انتخاب را
.کند مى وارد را اى فاصله - فاصله نوار — 8
.دهيد حرکت جلو يا عقب به را نما مکان - پيکانها — 9

مى حذف را قبلى شده وارد هاى نويسه - عقب به برگشت کليد — 10
.کند

انتقال متن ورودى قسمت يا بعد رديف به را نما مکان-  Enter کليد — 11
قسمت در مثال، براى (فعلى متن اساس بر اضافى عملکردهاى. دهد مى

).کند مى کار Go دکمه عنوان به وب، مرورگر وب آدرس

را موردى وقتى. کند مى انتخاب را ورودى روش - ورودى حالت — 12
ورودى روش و شود، مى بسته فعلى ورودى روش نماى کنيد، مى انتخاب
.شود مى باز شده انتخاب

نويس دست
.بزنيد ضربه نويس دست و  روى بر خط، حالت کردن فعال براى

هر بين و بنويسيد خوانا و عمودى هاى نويسه متن ورودى ناحيه در
.دهيد قرار فاصله يک نويسه

دست آموزش و  روى بر دستگاه، به خود خط سبک آموزش براى
.بزنيد ضربه نويس

را کلمات ،)فرض پيش حالت (ها شماره و حروف کردن وارد براى
شماره، حالت انتخاب براى. بنويسيد نويسيد مى معموالً که همانطورى

وارد براى. بزنيد ضربه ورودى ناحيه راست سمت کادر در  روى بر
ضربه مربوطه نماد روى بر وجود صورت در التين، غير هاى نويسه کردن
. بزنيد
را آنها خاص، هاى نويسه نوشتن براى

نويسيد مى معموالً که همانطورى
کادر در  روى بر توانيد مى. بنويسيد

يک و بزنيد ضربه ورودى ناحيه راست
انتخاب گشودنى جدول از دلخواه نويسه
.کنيد
به نما مکان انتقال يا ها نويسه حذف براى
1 شکل به (برويد عقب طرف به عقب،

2 شکل به (برويد جلو طرف به فاصله، کردن وارد براى). کنيد مراجعه
).کنيد مراجعه

متن نوشتن
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عددى کليد صفحه
مجازى کليد صفحه

کردن وارد براى) عددى-حرفى کليد صفحه (مجازى کليد صفحه از
ها شماره که قديمى کليد صفحه در که هايى نويسه همچون هايى نويسه
.کنيد استفاده توانيد مى دارد، وجود شده درج کليد روى

).عددى-حرفى کليد صفحه (مجازى کليد صفحه بستن - بستن — 1

کردن فعال هاى فرمان شامل که لمسى ورودى منوى - ورودى منوى — 2
.کند مى باز را است نوشتارى زبان و پيشگو متن

مى قسمت اين در کند مى باز را شو باز پنجره - متن ورودى نشانگر — 3
را نويسه حالت کنيد، فعال غير يا فعال را پيشگو متن ورودى توانيد
.دهيد تغيير را شماره و حرف هاى حالت و دهيد تغيير

مى قسمت اين در کند، مى باز را شونده باز پنجره - ورودى حالت — 4
دهيد، مى فشار را موردى وقتى. کنيد انتخاب را ورودى حالت توانيد
مى باز انتخابى ورودى روش و شود مى بسته فعلى ورودى روش نماى
اينکه به بسته است ممکن ورودى هاى حالت به دسترسى قابليت. شود
است، فعال غير يا فعال) حسگر تنظيمات (خودکار ورودى حالت

.باشد متفاوت
.برويد چپ يا راست به - دار جهت کليدهاى — 5
عقب به برگشت کليد — 6
ها شماره — 7
.کند مى باز را خاص هاى نويسه جدول - ستاره — 8
متن ورودى هاى حالت کند، مى عوض را نويسه حالت-  Shift کليد — 9

مى تغيير را عدد و حرف هاى حالت و کند مى فعال غير يا فعال را پيشگو
.دهد

سنتى متن ورودى
نويسه. شود ظاهر دلخواه هاى نويسه تا بزنيد مکرراً را) 1-9 (عددى کليد
عددى کليد براى شود مى ديده کليد روى که آنهايى جز به بيشترى هاى

.است موجود
نما مکان تا کنيد صبر باشد، کليد همان روى بعدى حرف صورتيکه در

و) يابد پايان وقفه زمان مدت تا ببريد جلو به را نما مکان يا (شود ظاهر
.کنيد وارد را حرف

متن نوشتن
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0 بعدى، خط به نما مکان انتقال براى. دهيد فشار را 0 فاصله، درج براى
.دهيد فشار بار سه را

پيشگو متن ورودى
کليد يک کلمه، يک کردن وارد براى پيشگو، متن ورودى از استفاده با

پايه بر پيشگو متن ورودى. کنيد انتخاب کلمه حرف هر براى را عددى
آن به توانيد مى نيز را جديد کلمات که است داخلى لغت فرهنگ يک

نمى دسترس در زبانها همه براى پيشگو متن ورودى. کنيد اضافه
.باشد

ويرايشگرهاى تمام براى پيشگو متن ورودى کردن فعال جهت.۱
انتخاب را پيشگويى کردن فعال >  دستگاه، در موجود
.کنيد

انتخاب انگليسى لغت فرهنگ وقتى مثال، براى. بنويسيد را اى کلمه.۲
کليد k نوشتن براى ،6 کليد o براى ،6 کليد ،N نوشتن براى است شده

.بزنيد آرامى به را 2 کليد a نوشتن براى و 4 کليد i نوشتن براى ،5
.کند مى تغيير پيشنهادى کلمه کليد، هر انتخاب از بعد

تا کنيد انتخاب هم سر پشت را * کلمه، نبودن صحيح صورت در.۳
کلمه اگر. شوند داده نمايش هستند هماهنگ شما نوشته با که لغاتى

با را کلمه و کنيد، انتخاب را امالء نيست، لغت فرهنگ در اى
انتخاب را تاييد و کنيد وارد سنتى متن ورودى حالت از استفاده

.کنيد
.ندارد وجود لغت فرهنگ در کلمه شد، داده نمايش کلمه از بعد ؟ اگر

از استفاده با کرده، انتخاب را * لغت، فرهنگ به کلمه افزودن براى
انتخاب را تاييد و کرده وارد را کلمه سنتى متن ورودى حالت
.کنيد

.کنيد انتخاب را * گذارى، نقطه عالئم درج براى.۴

.کنيد انتخاب را 0 فاصله، درج براى.۵

متن هاى حالت بين تغيير
ويرايشگرهاى تمام براى پيشگو متن ورودى كردن غيرفعال جهت

انتخاب را پيشگويى کردن غيرفعال >  دستگاه، در موجود
متن >  توانيد مى همچنين. دهيد فشار سريع بار دو را # يا کنيد

.کنيد انتخاب را خاموش > پيشگو

لمسى ورودى تنظيمات
.کنيد انتخاب را لمسى ورودى > تلفنو تنظيمات > فهرست

را زير موارد از يکى لمسى، صفحه متنى ورودى تنظيمات پيکربندى براى
:کنيد انتخاب

.نويس دست آموزش برنامه کردن باز —  نويس دست آموزش●
گزينه اين. شما نويس دست بهتر تشخيص براى دستگاه به آموزش

.نيست موجود ها، زبان همه در
نويس دست در زبان هر خاص هاى نويسه تعيين —  نوشتارى زبان●

روى کليد صفحه آرايى صفحه نحوه و شود مى داده تشخيص شما
.شود مى داده نشان صفحه

مى داده تشخيص نويس دست که سرعتى تنظيم —   نوشتن سرعت●
.شود

.نوشتن منطقه در راهنما خط سازى پنهان يا نمايش —  راهنما خط●
همچنين و بنويسيد، راست خط روى کند مى کمک شما به راهنما خط
است ممکن. کند مى کمک شما نويس دست تشخيص در دستگاه به

.باشد نداشته وجود زبانها تمام در گزينه اين
.متن ضخامت تغيير —  قلم دنباله پهناى●
.متن رنگ تغيير —  نوشتن رنگ●

متن نوشتن
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)تلفن دفترچه (مخاطبين.۶
يا منزل،؛ آدرس تلفن، شماره قبيل از مخاطب اطالعات توانيد مى شما

آهنگ توانيد مى شما. کنيد بروز و ذخيره را خود مخاطبين ايميل آدرس
مى همچنين. کنيد اضافه مخاطب به را کوچکى تصوير يا شخصى زنگ

تا دهد مى امکان شما به امر اين کنيد ايجاد را مخاطب هاى گروه توانيد
.نماييد ارسال ايميل يا پيام گيرنده چندين به همزمان بطور

.کنيد انتخاب را  اصلى، صفحه در مخاطبين، ليست کردن باز براى

ها شماره و اسامى ويرايش و ذخيره
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست

مخاطبين ليست به جديد مخاطب افزودن
.کنيد انتخاب را .۱

ورودى بستن براى. کنيد انتخاب اطالعات ورود براى را قسمت يک.۲
انجام و کنيد، کامل را الزم هاى قسمت. کنيد انتخاب را  متن،
.نماييد انتخاب را شد

انتخاب را ويرايش > ها گزينه و مخاطب يک —  مخاطبين ويرايش
.کنيد

مخاطبين ابزار نوار
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست

انتخاب را  و برويد نظر مورد مخاطب به —  مخاطب يک با تماس
.کنيد

را  و برويد نظر مورد مخاطب به —  مخاطب يک به پيام ارسال
.کنيد انتخاب

.کنيد انتخاب را  —  جديد مخاطب ايجاد

ها شماره و ها نام مديريت
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست
.کنيد انتخاب را حذف > ها گزينه و مخاطب يک —  مخاطبين حذف
مخاطبين عالمتگذارى براى همزمان، بطور مخاطب چندين حذف براى
براى و کنيد انتخاب را عالمت بى/دار عالمت > ها گزينه نظر مورد

.کنيد انتخاب را حذف > ها گزينه حذف،
را دلخواه محل و كپى > ها گزينه مخاطب، —  مخاطبين کردن کپى

.کنيد انتخاب
داريد، نگه و بزنيد را مخاطب —  دلخواه موارد به مخاطبين افزودن

.کنيد انتخاب را ها برگزيده به افزودن و
يک به شده داده تخصيص صوتى برچسب به دادن گوش

برچسب جزئيات > ها گزينه و نظر مورد مخاطب —  مخاطب
.کنيد انتخاب را صوتى برچسب پخش > ها گزينه > صوتى

:کنيد توجه زير موارد به صوتى، هاى برچسب از استفاده از قبل
گوينده صداى به بلکه. نيستند زبان به وابسته صوتى هاى برچسب●

.دارند بستگى
.کنيد ادا ايد، کرده ضبط را آن که وقتى مثل دقيقاً را نام بايد●
.هستند حساس زمينه پس صداى به نسبت صوتى هاى برچسب●

.کنيد استفاده و ضبط ساکت محيط در را صوتى هاى برچسب

)تلفن دفترچه (مخاطبين
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استفاده طوالنى نامهاى از. نيستند قبول قابل کوتاه بسيار هاى نام●
مختلف هاى شماره براى مشابه نامهاى بردن کار به از و کنيد

.نماييد خوددارى

محيط يک در صوتى هاى برچسب از استفاده است ممکن: نكته
همه در نبايد بنابراين باشد، مشکل اضطرارى وضعيت در يا شلوغ

.کنيد تکيه صوتى گيرى شماره به فقط ها موقعيت

پيش هاى آدرس و ها شماره اختصاص
فرض

يا تماس شما براى باشد، آدرس و شماره چندين داراى مخاطب يک اگر
شماره. است راحتر مخاطب فرض پيش آدرس يا شماره به پيام ارسال
.شود مى استفاده نيز صوتى گيرى شماره در فرض پيش

.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست.۱
.کنيد انتخاب را فرضها پيش > ها گزينه و مخاطب يک.۲
و کنيد اضافه آدرسى يا شماره آن به خواهيد مى که را فرضى پيش.۳

.کنيد انتخاب را اختصاص
را فرض پيش عنوان به تنظيم جهت موردنظر آدرس يا شماره.۴

.کنيد انتخاب
نما از خارج تغييرات، ذخيره و ها فرض پيش نماى از خروج براى.۵

.بزنيد ضربه

براى تماس متن و تصاوير زنگ، هاى آهنگ
مخاطبين

تماس متن يک و تصوير گروه، يا مخاطب براى زنگ آهنگ توانيد مى شما
گيرد، مى تماس شما با مخاطب زمانيکه. کنيد تعيين مخاطب يک براى
نشان را تصوير يا تماس متن و کند مى پخش را زنگ آهنگ دستگاه اين
و شود ارسال تماس با گيرنده تماس تلفن شماره درصورتيکه (دهد مى

).نمايد شناسايى آنرا شما دستگاه
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست
مخاطب —  مخاطب جزئيات نماى به ديگر هاى قسمت افزودن

را جزئيات افزودن > ها گزينه > ويرايش > ها گزينه و نظر مورد
.کنيد انتخاب
 — مخاطب گروه يک يا مخاطب براى زنگ آهنگ يک تعيين
و زنگ آهنگ > ها گزينه و کنيد انتخاب را مخاطب گروه يا مخاطب

.کنيد انتخاب را زنگ آهنگ يک
ليست از را فرض پيش آهنگ —  مخاطب يک از زنگ آهنگ حذف
.کنيد انتخاب زنگ هاى آهنگ

دستگاه حافظه در شده ذخيره مخاطب —   مخاطب به تصوير افزودن
را تصويرى و کنيد انتخاب را تصوير افزودن > ويرايش > ها گزينه و
.کنيد انتخاب گالرى از

> ها گزينه و نظر مورد مخاطب —  مخاطب يک به تماس متن تعيين
را تماس متن. کنيد انتخاب را تماس هشدار متن افزودن > ويرايش

.کنيد انتخاب را  و کرده وارد

مخاطب يک از تصوير حذف يا تغيير مشاهده،
.کنيد انتخاب را ويرايش > ها گزينه و مخاطب يک.۱
.کنيد انتخاب را دلخواه گزينه و ها گزينه برويد، تصوير به.۲

)تلفن دفترچه (مخاطبين
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مخاطبين کردن کپى
.کنيد انتخاب را مخاطبين > فهرست
از دستگاه کنيد، مى باز بار اولين براى را مخاطبين ليست که هنگامى

به کارت سيم از ها شماره و اسامى کپى به مايل آيا که کند مى سؤال شما
.خير يا هستيد خود دستگاه
.کنيد انتخاب را تاييد —  کپى شروع
آيا که کند مى سؤال شما از دستگاه. کنيد انتخاب را لغو —  کپى لغو
يا هستيد مخاطبين فهرست در کارت سيم مخاطبين مشاهده به مايل
مخاطبين ليست. کنيد انتخاب را تاييد مخاطبين، مشاهده براى. خير
مى داده نشان  با کارت سيم در شده ذخيره هاى نام و شود مى باز

.شوند

سيم خدمات
با کارت، سيم خدمات مورد در اطالعات کسب و دستيابى نحوه براى

ارائه است ممکن فروشنده. بگيريد تماس خود کارت سيم فروشنده
.باشد فروش هاى نمايندگى ديگر يا شبکه، سرويس دهنده

سيم مخاطبين
محدود نمود، ذخيره کارت سيم در توان مى که مخاطبينى تعداد
.است

 — مخاطبين ليست در کارت سيم در شده ذخيره مخاطبين نمايش
سيم حافظه > نمايش جهت مخاطبين > تنظيمات > ها گزينه
.کنيد انتخاب را کارت
در خودکار بطور کنيد مى ذخيره مخاطبين ليست در که هايى شماره
.شوند نمى ذخيره کارت سيم

گزينه و برويد، مخاطب يك به —  کارت سيم به مخاطبين کردن کپى
.کنيد انتخاب را کارت سيم حافظه > كپى > ها

گزينه —  جديد مخاطبين ذخيره براى فرض پيش حافظه انتخاب
يا تلفن حافظه > ذخيره فرض پيش حافظه > تنظيمات > ها

.كنيد انتخاب را کارت سيم حافظه
يک از بيش شامل توانند مى دستگاه حافظه در شده ذخيره مخاطبين

.باشند تصوير و تلفن شماره

ثابت گيرى شماره
به را خود هاى تماس توانيد مى ثابت، گيرى شماره سرويس از استفاده با

خدمات از ها کارت سيم تمام. کنيد محدود خاص هايى تلفن شماره
ارائه با اطالعات، کسب براى. کنند نمى پشتيبانى ثابت گيرى شماره
.بگيريد تماس خود خدمات دهنده

> کارت سيم هاى شماره > ها گزينه و مخاطبين > فهرست
.کنيد انتخاب را ثابت گيرى شماره مخاطب
قبيل از (تماس کننده محدود امنيتى هاى ويژگى از که هنگامى

استفاده) ثابت گيرى شماره و محدود کاربرى گروه تماسها، محدوديت
در که رسمى اضطرارى هاى شماره با تماس برقرارى است ممکن کنيد، مى

تماس انتقال و انسداد. باشد پذير امکان شده ريزى برنامه شما دستگاه
.نمود فعال همزمان بطور توان نمى را

ويرايش يا ثابت گيرى شماره کردن فعال غير و کردن فعال براى
دريافت براى. داريد نياز ٢ پين کد به خود، ثابت گيرى شماره مخاطبين

.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه با PIN2 کد
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى و ها گزينه

شماره — غيرفعال ثابت گيرى شماره يا فعال ثابت گيرى شماره●
.کند مى فعال غير يا فعال را ثابت گيرى

)تلفن دفترچه (مخاطبين
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وارد را تلفنى شماره و مخاطب نام —  کارت سيم جديد مخاطب●
.است مجاز آن به تماسها که کنيد

ليست به مخاطبين ليست از را مخاطب —  مخاطبين از افزودن●
.کنيد کپى ثابت گيرى شماره

سرويس که هنگامى سيم، مخاطبين به متنى هاى پيام ارسال جهت
ليست به را متنى پيام مرکز شماره بايد است، فعال ثابت گيرى شماره
.کنيد اضافه ثابت گيرى شماره

رسانى پيام.۷
رسانى پيام اصلى نماى

کنيد انتخاب را رسانى پيام > فهرست) شبکه خدمات(
.کنيد انتخاب را جديد پيام —  جديد پيام يک ايجاد

مى ارسال معموالً که هايى پيام بازنويسى از جلوگيرى براى نکته
من هاى پوشه در الگو پوشه در شده ذخيره هاى پيام از کنيد،

را خود شخصى الگوهاى توانيد مى همچنين. کنيد استفاده
.کنيد ذخيره و ايجاد

:باشد مى دارا را زير هاى پوشه رسانى پيام

هاى پيام و ايميل جز به دريافتى، هاى پيام —  دريافت صندوق ●
.سلولى پخش

.کنيد مرتب ها پوشه در را موجود پيامهاى —  من هاى پوشه ●

يا الکترونيکى پست پيامهاى بازيابى براى —  پستى صندوق ●
خط برون حالت در قبالً که الکترونيکى پست پيامهاى مشاهده
.شويد متصل خود دور راه پست صندوق به ايد، کرده بازيابى

.اند نشده ارسال که نويس پيش پيامهاى —  نويسها پيش ●
هاى پيام شامل شده، ارسال پيامهاى آخرين —  شده ارسال ●

تعداد توانيد مى شما. هستند Bluetooth اتصال توسط شده ارسال
.کنيد تعيين را شوند مى ذخيره پوشه اين يک در که هايى پيام

در موقتاً ارسال جهت منتظر هاى پيام —  ارسال صندوق ●
از خارج دستکاه زمانيکه مثال براى شوند، مى ذخيره ارسال صندوق
.است شبکه پوشش

گزارش فرستادن براى شبکه از درخواست —  تحويل گزارشات ●
خدمات (شما سوى از ارسالى اى چندرسانه و متنى پيامهاى تحويل
).شبکه

پيام ارسال و نوشتن
.کنيد انتخاب را رسانى پيام > فهرست

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

.است خطرآفرين شما
صحيح تنظيمات بايد ايميل، نوشتن يا اى چندرسانه پيام ايجاد از پيش

.کنيد مشخص را اتصال
تصوير اگر. کند محدود را MMS هاى پيام حجم سيم بى شبکه است ممکن
کند کوچکتر را آن است ممکن دستگاه باشد، بزرگتر حد اين از شده درج
.نمايد ارسال MMS طريق از را آن بتواند تا
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پيام توانند مى هستند، سازگار هاى ويژگى داراى که هايى دستگاه فقط
ممکن پيام يک ظاهر. کنند دريافت و داده نمايش را اى چندرسانه هاى
.باشد متفاوت گيرنده دستگاه به توجه با است

بررسى خود سرويس دهنده ارائه با را ايميل هاى پيام اندازه محدوديت
محدوديت از بيش که ايميل پيام ارسال براى تالش صورت در. کنيد
و مانده باقى ارسال صندوق پوشه در ها پيام است، ايميل سرور اندازه

يک ارسال. کند مى آنها مجدد ارسال به اقدام معينى فواصل در دستگاه
مجدد ارسال براى مستمر تالشهاى و دارد داده اتصال به نياز ايميل
در. شود هزينه متحمل سرويس دهنده ارائه جانب از است ممکن ايميل
پوشه به را آن يا کنيد حذف را پيام اين توانيد مى ارسال، صندوق پوشه
.دهيد انتقال نويسها پيش
.دارد نياز شبکه خدمات به رسانى پيام

انتخاب را جديد پيام —  اى چندرسانه يا متنى پيام يک ارسال
.کنيد

گزينه و پيام ايجاد > ها گزينه —  ايميل يا صوتى پيام يک ارسال
.کنيد انتخاب را مربوطه

ابزار نوار از را  —  مخاطبين ليست از ها گروه و گيرندگان انتخاب
.کنيد انتخاب

را به قسمت —  دستى بصورت ايميل آدرس يا شماره کردن وارد
.بزنيد
قسمت در را آن —  اى چندرسانه پيام يا ايميل موضوع کردن وارد

> ها گزينه نيست، ديدن قابل موضوع قسمت اگر. کنيد وارد موضوع
ديدن قابل که هايى قسمت تغيير براى را پيام سرصفحه بخشهاى

.کنيد انتخاب هستند
.بزنيد را پيام قسمت —  پيام نوشتن

را مربوطه محتواى نوع و  —  ايميل يا پيام يک به مورد افزودن
پيام به شده درج محتواى اساس بر است ممکن پيام نوع. کنيد انتخاب

.يابد تغيير چندرسانه

.دهيد فشار را تماس کليد يا ، —  ايميل يا پيام ارسال

يک معمول حد از بيش حجم داراى متنى هاى پيام ارسال از شما دستگاه
پيام چند يا دو عنوان به تر طوالنى هاى پيام. کند مى پشتيبانى پيام

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

پيام دريافت صندوق
شده دريافت هاى پيام

.کنيد انتخاب را دريافت صندوق و رسانى پيام > فهرست

نشده خوانده متنى پيام   

نشده خوانده اى چندرسانه پيام   

نشده خوانده صوتى پيام   

Bluetooth اتصال طريق از دريافتى هاى داده   

اصلى صفحه در جديد پيام ۱ و  کنيد، مى دريافت پيامى زمانيکه
.شود مى داده نمايش

.کنيد انتخاب را نمايش —  اصلى صفحه از پيام يک کردن باز
انتخاب را پيام —  دريافت صندوق پوشه در پيام يک کردن باز

.کنيد
.کنيد انتخاب را پاسخ > ها گزينه —  دريافتى پيام يک به پاسخ
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اى چندرسانه هاى پيام
.کنيد انتخاب را رسانى پيام > فهرست

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

.است خطرآفرين شما
انتخاب را بازيابى > ها گزينه —  اى چندرسانه هاى پيام بازيابى

مى باز شما دستگاه در پيام بازيابى براى اى بسته داده اتصال. کنيد
در اى چندرسانه پيام يک که کنيد دريافت اعالنى است ممکن شما. شود
.است انتظار در اى چندرسانه پيام مرکز

تصوير يک است ممکن ،) (کنيد مى باز را اى چندرسانه پيام يک وقتى
.داريد صوتى کليپ يک که است اين بيانگر . کنيد مشاهده پيام يک و

.داريد ويديويى کليپ يک که است اين بيانگر 

.کنيد انتخاب را نشانگر —  ويديويى کليپ يا صدا پخش
 — اى چندرسانه پيام يک در جود.ک اى رسانه موارد مشاهده

.کنيد انتخاب را .موارد > ها گزينه

داده نمايش  باشد، اى چندرسانه نمايشى بخش يک حاوى پيام اگر
. شود مى

.کنيد انتخاب را نشانگر —  نمايشى بخش پخش

وب خدمات هاى پيام و تنظيمات داده،
ويزيت، کارت قبيل از هايى داده شامل که پيام مختلف انواع شما دستگاه
مى ايميل اعالم و تقويم هاى ورودى اپراتور، هاى آرم زنگ، هاى آهنگ
ارائه از را تنظيمات است ممکن شما. نمايد دريافت تواند مى را باشد

.کنيد دريافت پيکربندى پيام يک در سرويس دهنده

انتخاب را مربوطه گزينه و ها گزينه —  پيام يک در ها داده ذخيره
.کنيد

و هستند) اخبار هاى سرفصل قبيل از (هايى اطالعيه خدماتى پيامهاى
قابليت از اطالع براى. باشند لينک يک يا متنى پيام حاوى است ممکن

.بگيريد تماس خود خدمات دهنده ارائه با اشتراک، و دسترسى

ايميل اندازى راه
را پستى صندوق و رسانى پيام > فهرست ايميل، اندازى راه براى

.کنيد انتخاب
ايميل اشتراک مثال، بعنوان ايميل، اشتراک چندين توانيد مى شما

.کنيد تنظيم را شرکتى ايميل اشتراک و شخصى
.کنيد انتخاب را مربوطه افزونه اصلى، صفحه از ايميل تنظيم براى

> ها برنامه > فهرست ايميل، اشتراک يک تنظيم براى همچنين
.کنيد انتخاب را تنظيم برنامه

پست صندوق
ايميل تنظيمات تعيين
.کنيد انتخاب را پستى صندوق و رسانى پيام > فهرست

در (IAP) معتبر اينترنتى دستيابى نقطه يک بايد ايميل از استفاده براى
کرده تنظيم بدرستى را خود ايميل تنظيمات و کنيد تعيين دستگاه
.باشيد
ارائه دستورالعملهاى. باشيد داشته جداگانه ايميل اشتراک يک بايد
اينترنتى سرويس دهنده ارائه و دور راه پستى صندوق جانب از شده
(ISP) کنيد دنبال را.
اشتراک تنظيم عدم و پستى صندوق > رسانى پيام انتخاب صورت در

براى. دهيد انجام را کار اين تا شود مى خواسته شما از خود، ايميل
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را شروع پستى، صندوق راهنماى از استفاده با ايميل تنظيمات تعيين
.نماييد انتخاب

پستى صندوق به که نامى جديد، پستى صندوق ايجاد صورت در
مى رسانى پيام اصلى نماى پستى صندوق جايگزين دهيد مى اختصاص

.باشيد داشته توانيد مى پست صندق ٦ حداکثر. شود

پست صندوق کردن باز
.کنيد انتخاب را پستى صندوق يک و رسانى پيام > فهرست

مى که کند مى سؤال شما از دستگاه کنيد، مى باز را پستى صندوق وقتى
.شويد وصل پستى صندوق به خواهيد
 — ها پيام يا ايميل عناوين بازيابى و خود پستى صندوق به اتصال

شما کنيد، مى مشاهده آنالين را ها پيام زمانيکه. کنيد انتخاب را بله
مى وصل دور راه پستى صندوق به داده اتصال از استفاده با توقف بدون
.شويد

خير —  آفالين بصورت قبلى شده بازيابى ايميل هاى پيام مشاهده
.کنيد انتخاب را

را ايميل > پيام ايجاد > ها گزينه —  جديد ايميل پيام يک ايجاد
.کنيد انتخاب
> ها گزينه —  دور راه پستى صندوق به داده اتصال دادن پايان
.کنيد انتخاب را اتصال قطع

الکترونيکى پست پيامهاى بازيابى
.کنيد انتخاب را پستى صندوق يک و رسانى پيام > فهرست

اتصال برقرارى براى را اتصال > ها گزينه هستيد، آفالين درصورتيکه
.کنيد انتخاب دور راه پستى صندوق به

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

.است خطرآفرين شما
برقرار دور راه پستى صندوق به اتصال هنگاميکه ها پيام بازيابى
پيام همه بازيابى براى را جديد > ايميل بازيابى > ها گزينه —   است
همه يا انتخابى هاى پيام فقط بازيابى براى را شده انتخاب جديد، هاى
متوقف براى. کنيد انتخاب پستى صندوق از ها پيام همه بازيابى براى را

.کنيد انتخاب را لغو ها، پيام بازيابى کردن
گزينه —  آفالين بصورت ايميل هاى پيام مشاهده و اتصال قطع

.کنيد انتخاب را اتصال قطع > ها
ايميل، پيام يک کردن باز براى —  آفالين بصورت ايميل پيام کردن باز
شما و است نشده بازيابى ايميل پيام درصورتيکه. کنيد انتخاب را پيام

از پيام اين خواهيد مى آيا که شود مى سؤال شما از هستيد، آفالين
.شود بازيابى پستى صندوق
پيوست قسمت و کنيد باز را پيام —  ايميل هاى پيوست مشاهده
دستگاه در پيوست درصورتيکه. کنيد انتخاب را  با شده مشخص
.کنيد انتخاب را ذخيره > ها گزينه است، نشده بازيابى

> ايميل تنظيمات > ها گزينه —  ايميل هاى پيام خودکار بازيابى
.کنيد انتخاب را خودكار بازيابى

انتقال باعث است ممکن ايميل خودکار بازيابى براى دستگاه تنظيمات
اطالع براى. شود سرويس دهنده ارائه شبکه طريق از داده زيادى مقدار

.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه با داده انتقال هاى هزينه از

الکترونيکى پست هاى پيام حذف
.کنيد انتخاب را پستى صندوق يک و رسانى پيام > فهرست
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فقط > حذف > ها گزينه —  دستگاه از فقط ايميل محتواى حذف
نمى حذف دور راه پستى صندوق از ايميل. کنيد انتخاب را تلفن
.شود
اگر. کند مى کپى دور راه پستى صندوق در را ايميل عنوان دستگاه اين

مى باقى شما دستگاه در ايميل عنوان کنيد، مى حذف را پيام محتواى
پيام حذف هنگام بايد شود، حذف نيز عنوان بخواهيد درصورتيکه. ماند

درصورتيکه. باشيد وصل سرور به دور راه پستى صندوق و دستگاه از
دستگاه که شود مى حذف زمانى عنوان نباشد، برقرار سرور به اتصالى

وصل دور راه پستى صندوق به مجدداً خود وضعيت بروزرسانى براى
.شود
 — .کنيد حذف دور راه پستى صندوق و دستگاه از را ايميل يک

.کنيد انتخاب را سرور و تلفن > حذف > ها گزينه
سرور و دستگاه از شدن حذف براى که ايميلى حذف لغو

.کنيد انتخاب را بازنشانى > ها گزينه —  اند شده عالمتگذارى

پست صندوق از اتصال قطع
از داده اتصال قطع براى هستيد، خط درون حالت در که هنگامى
.کنيد انتخاب را اتصال قطع > ها گزينه دور، راه پست صندوق

Mail for Exchange
در را خود کارى ايميل توانيد مى ،Mail for Exchange از استفاده با

و مطالعه را خود هاى ايميل توانيد مى شما. کنيد دريافت خود دستگاه
اطالعات نماييد، ويرايش و مشاهده را سازگار هاس پيوست دهيد، پاسخ
دهيد، پاسخ و دريافت را جلسه هاى درخواست کنيد، مشاهده را تقويم
ويرايش و اضافه مشاهده، را مخاطب اطالعات و دهيد ترتيب جلسه
.نماييد

ActiveSync

و Nokia دستگاه بين PIM اطالعات مستقيم سازى همگام صورت در فقط
استفاده Mail for Exchange از توان مى Microsoft Exchange مجاز سرور
.کرد

Mail for Exchange شرکت که کنيد استفاده توانيد مى صورتى در تنها را
سيستم مدير اين، بر عالوه. باشد Microsoft Exchange Server داراى شما

IT بايد شما شرکت Mail for Exchange نموده فعال شما اشتراک براى را
.باشد
زير موارد که شويد مطمئن ،Mail for Exchange اندازى راه و تنظيم از قبل
:داريد را
شرکتى ايميل شناسه●
خود ادارى شبکه کاربرى نام●
خود ادارى شبکه عبور رمز●
تماس خود شرکت اطالعات فناورى بخش با (خود شبکه دامنه نام●

)بگيريد
شرکت اطالعات فناورى بخش با (خود Mail for Exchange سرور نام●

)بگيريد تماس خود
الزم است ممکن خود، شرکت Mail for Exchange سرور پيکربندى به بسته
اگر. نماييد وارد شده ذکر موارد بر عالوه را اطالعات ساير باشد

شرکت اطالعات فناورى بخش با نداريد، اختيار در را درست اطالعات
.بگيريد تماس خود

کد. شود اجبارى است ممکن قفل کد از استفاده ،Mail for Exchange با
شما شرکت IT سيستم مدير اما است، 12345 شما دستگاه فرض پيش قفل

.باشد نموده تنظيم شما استفاده براى ديگرى کد است ممکن
پيام، تنظيمات و Mail for Exchange نمايه به توانيد مى همچنين
.نماييد ويرايش را آن و دسترسى
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کارت سيم در موجود هاى پيام مشاهده
.کنيد مشاهده را کارت سيم در شده ذخيره هاى پيام توانيد مى شما

انتخاب را کارت سيم پيامهاى > ها گزينهو رسانى پيام > فهرست
.کنيد
در را آنها بايد کنيد، مشاهده را کارت سيم هاى پيام بتوانيد اينکه از قبل

.کنيد کپى خود دستگاه در اى پوشه
> عالمت بى/دار عالمت > ها گزينه. کنيد عالمتگذارى را ها پيام.۱

.کنيد انتخاب را همه كردن دار عالمت يا كردن دار عالمت
انتخاب را كردن كپى > ها گزينه. کنيد باز را ها پوشه ليست.۲

.کنيد
.کنيد انتخاب کپى براى را اى پوشه.۳
.کنيد باز را پوشه ها، پيام مشاهده براى.۴

سلولى پخش هاى پيام
با هايى پيام دهد مى امکان شما به) شبکه خدمات (سلولى پخش

ارائه از ترافيک و هواشناسى هاى موقعيت قبيل از مختلف موضوعات
و موجود موضوعات از اطالع براى. کنيد دريافت خود سرويس دهنده
تماس خود سرويس دهنده ارائه با موضوعات به مربوط هاى شماره
پخش هاى پيام.نيست دسترس در مناطق همه در خدمات اين. بگيريد
اى بسته داده اتصال يک. شوند نمى دريافت 3G هاى شبکه در سلولى
.نمايد جلوگيرى سلولى پخش دريافت از است ممکن

.کنيد انتخاب را سلولى پخش > ها گزينهو رسانى پيام > فهرست

سرويس هاى فرمان
هاى درخواست توانيد مى) شبکه خدمات (سرويس هاى فرمان با

قبيل از) USSD هاى فرمان عنوان به شده شناخته همچنين (سرويس
سرويس دهنده ارائه براى را شبکه هاى سرويس فعالسازى هاى فرمان
در مناطق همه براى خدمات اين است ممکن. کنيد ارسال و وارد خود

.نباشد دسترس
انتخاب را خدمات فرمانهاى > ها گزينهو رسانى پيام > فهرست

.کنيد

رسانى پيام تنظيمات
يا باشد شده پيکربندى پيش از شما دستگاه در است ممکن تنظيمات

تنظيمات کردن وارد براى. کنيد دريافت پيام يک در را آنها است ممکن
ستاره يا شود تعيين بايد با عالمتدار هاى قسمت همه دستى، بصورت

.شوند پر بايد دار
دهنده ارائه توسط قبالً دستيابى نقاط يا پيام مراکز تمام است ممکن

ايجاد، صورت اين در باشد؛ شده تنظيم شما دستگاه براى سرويس
.نيست پذير امکان آنها حذف يا ويرايش تغيير،

متنى پيام تنظيمات
را متنى پيام > تنظيمات > ها گزينه و رسانى پيام > فهرست
.کنيد انتخاب

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
مشاهده را شده تعريف متنى پيام مراکز تمام از ليستى —  پيام مراكز●

.کنيد
براى پيام مرکز کدام از که کنيد انتخاب —  استفاده مورد پيام مركز●

.شود استفاده متنى هاى پيام ارسال

رسانى پيام
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يک به نويسه تبديل ويژگى از استفاده براى —  نويسه کدگذارى●
را محدود پشتيبانى وجود، صورت در ديگر، رمزگذارى سيستم
.کنيد انتخاب

گزارش فرستادن براى شبکه از درخواست —  گزارش دريافت●
).شبکه خدمات (شما سوى از ارسالى متنى پيامهاى تحويل

بودن ناموفق درصورت خواهيد مى که را زمانى مدت —  پيام اعتبار●
انتخاب کند، تالش آن ارسال براى مجدداً پيام مرکز پيام، ارسال
از پيام نشود، ارسال زمان مدت اين در پيام اگر). شبکه خدمات (کنيد
.شود مى حذف پيام مرکز

به قادر پيام مرکز آيا اينکه از اطالع براى —  بعنوان پيام ارسال●
سرويس دهنده ارائه با هاست، قالب ساير به متنى هاى پيام تبديل
.بگيريد تماس خود

.کنيد انتخاب را استفاده مورد اتصال نوع —  برگزيده اتصال●
شماره از استفاده با ها پيام به پاسخ —  مركز همان طريق از پاسخ●

).شبکه خدمات (يکسان متنى پيام مرکز

اى چندرسانه پيام تنظيمات
چندرسانه پيام > تنظيمات > ها گزينه و رسانى پيام > فهرست

.کنيد انتخاب را اى
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
مى را اى چندرسانه پيام در موجود تصوير اندازه —  تصوير اندازه●

.کنيد تنظيم توانيد
در ،شده هدايت انتخاب با —  اى رسانه چند پيام ايجاد حالت●

دستگاه شود، نمى پشتيبانى گيرنده جانب از که پيامى ارسال صورت
دستگاه ،محدود انتخاب صورت در. سازد مى مطلع امر اين از را شما
اضافه براى. کند مى خوددارى نشده پشتيبانى هاى پيام ارسال از

انتخاب را آزاد اطالعيه، بدون خود هاى پيام به محتويات کردن
.کنيد

براى موردنظر دستيابى نقطه —  استفاده مورد دستيابى نقطه●
.کنيد انتخاب را برگزيده اتصال بعنوان استفاده

وجود، صورت در را، ها پيام دريافت نحوه —  اى چندرسانه بازيابى●
خود، محلى شبکه در ها پيام خودکار دريافت براى. کنيد انتخاب
محلى شبکه از خارج در. کنيد انتخاب را محلى شبكه در خودكار

پيام مرکز در دريافت براى پيامى وجود بر مبنى را اى اطالعيه خود،
هميشه انتخاب صورت در. کرد خواهيد دريافت اى، چندرسانه
خود، محلى شبکه از خارج و داخل از پيام بازيابى براى ،خودكار
.کند مى برقرار فعال اى بسته داده اتصال يک خودکار بطور دستگاه

دستى، صورت به پيام مرکز از اى چندرسانه هاى پيام بازيابى براى
پيام از کدام هر دريافت از جلوگيرى براى يا کنيد انتخاب را دستى
همه در است ممکن. کنيد انتخاب را خاموش اى، چندرسانه هاى

.نشود پشتيبانى خودکار بازيابى از مناطق
فرستندگان طرف از دريافتى پيامهاى —  ناشناس پيامهاى پذيرش●

.کنيد رد را ناشناس
دريافت را اى چندرسانه تبليغاتى هاى پيام —  تبليغات دريافت●

).شبکه خدمات (کنيد
دفترچه در شده ارسال هاى پيام وضعيت —  گزارشات دريافت●

).شبکه خدمات (دهيد نشان را تماس ثبت
دريافتى هاى پيام تحويل گزارش ارسال از —  گزارش ارسال رد●

.کنيد جلوگيرى دستگاه توسط
بودن ناموفق درصورت خواهيد مى که را زمانى مدت —  پيام اعتبار●

انتخاب کند، تالش آن ارسال براى مجدداً پيام مرکز پيام، ارسال
از پيام نشود، ارسال زمان مدت اين در پيام اگر). شبکه خدمات (کنيد
.شود مى حذف پيام مرکز
شده خوانده يا دريافت شده ارسال پيام اينکه دادن نشان براى دستگاه

است ممکن شرايط، ساير و شبکه به بسته. دارد شبکه پشتيبانى به نياز
.نباشد اعتماد قابل هميشه اطالعات اين

رسانى پيام
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ايميل تنظيمات
پستى هاى صندوق مديريت
انتخاب را ايميل > تنظيمات > ها گزينه و رسانى پيام > فهرست

.کنيد
 — ايميل دريافت و ارسال براى نظر مورد پستى صندوق انتخاب
.کنيد انتخاب را پستى صندوق يک و استفاده مورد پستى صندوق
پستى هاى صندوق —  خود دستگاه از آن هاى پيام و پستى ق حذف

را حذف > ها گزينه و برويد دلخواه پستى صندوق به کنيد، انتخاب را
.کنيد انتخاب

گزينه > پستى هاى صندوق —  جديد پست صندوق يک ايجاد
پستى صندوق به که نامى. کنيد انتخاب را جديد پستى صندوق > ها

پيام اصلى نماى در موجود پستى صندوق جايگزين دهيد مى جديد
.باشيد داشته توانيد مى پستى صندوق ٦ حداکثر. شود مى رسانى
و بازيابى، تنظيمات کاربر، تنظيمات اتصال، تنظيمات تغيير

صندوق يک و پستى هاى صندوق —  خودکار بازيابى تنظيمات
.کنيد انتخاب را پستى

خود دستگاه کردن شخصى.۸
يا ها آهنگ اصلى، صفحه تغيير با را خود دستگاه توانيد مى شما

.کنيد شخصى مضامين

دستگاه ظاهرى شکل تغيير
يعنى نمايش صفحه ظاهر تغيير براى مضامين از توانيد مى شما 

.کنيد استفاده اصلى منوى طرح و زمينه تصوير
.کنيد انتخاب را مضامين > شخصى و تنظيمات > فهرست

مضمون به کنيد، انتخاب را کلى موارد —  مضمون يک نمايش پيش
.کنيد صبر ثانيه چند و برويد
.کنيد انتخاب را تنظيم > ها گزينه —  مضمون کردن فعال
.کنيد انتخاب را فهرست —  اصلى منوى آرايى صفحه تغيير
انتخاب را اصلى نماى مضمون —  نمايشگر ظاهرى شکل تغيير
.کنيد

در زمينه تصوير عنوان به اساليد نمايش يا تصوير يک تنظيم
انتخاب را اساليد نمايش يا تصوير > زمينه تصوير —  اصلى صفحه
.کنيد
دريافت هنگام اصلى صفحه در شده داده نمايش تصوير تغيير
.کنيد انتخاب را تماس تصوير —  تماس

ها نمايه
زنگ، هاى آهنگ سازى شخصى و تنظيم براى ها نمايه از توانيد مى 

رويدادهاى براى استفاده مورد هاى آهنگ ساير و پيام هشدار هاى آهنگ
در انتخابى نمايه نام. کنيد استفاده تماس هاى گروه يا ها مکان مختلف،
حال در کلى نمايه درصورتيکه. شود مى داده نشان اصلى صفحه

.شود مى داده نمايش تاريخ فقط باشد، استفاده
.کنيد انتخاب را ها نمايه > شخصىو تنظيمات > فهرست

خود دستگاه کردن شخصى
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موسيقى پوشه.۹
موسيقى کننده پخش

WMA و,  AAC ,AAC+ , eAAC+ , MP3 پرونده قالبهاى از موسيقى کننده پخش
يک ويژگيهاى کليه از الزاماً موسيقى کننده پخش. کند مى پشتيبانى

.کند نمى پشتيبانى پرونده قالبهاى مختلف انواع يا پرونده قالب
کننده پخش از ها پادکست به دادن گوش براى توانيد مى همچنين
ارسال براى است روشى کردن پادکست. کنيد استفاده موسيقى
هاى فناورى از استفاده با و اينترنت طريق از تصويرى و صوتى محتواى

RSS يا Atom ها رايانه و همراه تلفن هاى دستگاه در پخش جهت.

پادکست يا آهنگ پخش
پخش > موسيقى > فهرست موسيقى، کننده پخش کردن باز براى

.کنيد انتخاب را کننده
خود، دستگاه در پادكست يا آهنگ انتخاب قسمت رسانى روز به از بعد

.کنيد نوسازى را پادكست يا موسيقى هاى مجموعه شود الزم است ممکن
نوسازى > ها گزينه مجموعه، در موجود موارد همه افزودن براى

.کنيد انتخاب را مجموعه
:پادکست يا آهنگ پخش براى

کنيد، گوش خواهيد مى که نظر مورد پادكست يا آهنگ به رفتن براى.۱
.کنيد انتخاب را ها گروه

.کنيد انتخاب ليست از را مورد مورد، يک پخش براى.۲

.دهيد فشار را  پخش، سرگيرى از براى و  پخش، توقف براى

. داريد نگه و داده فشار را  يا  سريع، بردن عقب و جلو جهت

فشار را  بعدى، مورد به رفتن براى
مورد ابتداى به بازگشت جهت. دهيد
مورد به رفتن براى. دهيد فشار را 
پادکست يا آهنگ يک شروع از بعد قبلى،
فشار ثانيه ٢ مدت به و مجدداً را 
.دهيد
پخش کردن غيرفعال و فعال براى

پخش > ها گزينه ،) (نامرتب
.کنيد انتخاب را تصادفى

کليه ،) (فعلى مورد تکرار براى
کردن غيرفعال جهت يا ،) (موردها
را تکرار > ها گزينه تکرار، حالت

.کنيد انتخاب
خودکار طور به تکرار و تصادفى پخش ها، پادکست پخش صورت در

.شود مى خاموش
.دهيد فشار را صدا تنظيم کليد صدا، ميزان تنظيم براى
انتخاب را ساز همسان > ها گزينه موسيقى، پخش آهنگ اصالح جهت
.کنيد
> ها گزينه باس، تقويت يا توازن و استريو تصوير اصالح براى

.کنيد انتخاب را تنظيمات

موسيقى پوشه
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پايان کليد زمينه، تصوير در پخش ادامه و اصلى صفحه به بازگشت براى
.دهيد فشار را

.کنيد انتخاب را خروج > ها گزينه کننده، پخش بستن براى

پخش هاى ليست
انتخاب را پخش هاى ليست و کننده پخش > موسيقى > فهرست

.کنيد
ليست جزئيات > ها گزينه پخش، ليست جزئيات مشاهده جهت
.کنيد انتخاب را پخش

پخش ليست ايجاد
.نماييد انتخاب را جديد پخش ليست > ها گزينه.۱
.کنيد انتخاب را تاييد و کرده وارد پخش ليست براى را نامى.۲
در آهنگها افزدون جهت يا بله حاضر، حال در آهنگها افزودن جهت.۳

.کنيد انتخاب را خير ديگرى فرصت
ليست در مايليد که هايى آهنگ يافتن جهت ،بله انتخاب صورت در.۴

براى را افزودن. کنيد انتخاب را هنرمندان دهيد، قرار پخش
.کنيد انتخاب موارد افزودن

را دادن بسط هنرمند، يک عنوان زير در آهنگ ليست نمايش براى
را کردن جمع آهنگ، ليست نمايش عدم براى. کنيد انتخاب
.کنيد انتخاب

.کنيد انتخاب را شد انجام موردنظر، هاى ترانه انتخاب از بعد.۵
پخش ليست دستگاه، در سازگار حافظه کارت يک وجود صورت در
.شود مى ذخيره حافظه کارت در
ليست مشاهده هنگام و ديگر فرصتى در بيشتر هاى آهنگ افزودن جهت
.کنيد انتخاب را ترانه افزودن > ها گزينه پخش،

به آهنگسازان و سبکها، هنرمندان، ها، آلبوم ها، آهنگ افزودن جهت
گزينه و دلخواه مورد موسيقى، فهرست مختلف نماهاى از پخش ليست

ليست يا شده ذخيره پخش ليست > پخش ليست به افزودن > ها
.کنيد انتخاب را جديد پخش
انتخاب را حذف > ها گزينه پخش، ليست از آهنگ يک حذف جهت
شود نمى دستگاه از آن حذف موجب پخش ليست از آهنگ حذف. کنيد
.شود مى حذف پخش ليست از فقط
نظر مورد آهنگ به پخش، ليست در ها آهنگ مجدد بندى ترتيب براى
انتخاب را ليست کردن مرتب دوباره > ها گزينه و رفته انتقال جهت
را آهنگ جديد، موقعيت در آن دادن قرار و آهنگ يک گرفتن براى. کنيد

پايان براى. کنيد انتخاب را دادن قرار و انتخاب دلخواه موقعيت در
.کنيد انتخاب را شد انجام پخش، ليست مجدد بندى ترتيب به دادن

ها پادکست
انتخاب را ها پادکست و کننده پخش > موسيقى > فهرست

.کنيد
شود، نمى پخش هرگز: هستند حالت سه داراى پادکست اپيزودهاى

درصورتيکه. شود مى پخش کامل بطور و شود، مى پخش آن از قسمتى
دفعه که پخش قسمت آخرين از پخش شود، پخش اپيزود يک از حالتى
پخش هرگز حاتى يک درصورتيکه. شود مى شروع شود مى پخش بعد

مى شروع ابتدا از پخش باشد، شده پخش کامل بطور يا باشد نشده
.شود

رايانه از موسيقى انتقال
:کنيد استفاده زير هاى روش از توانيد مى موسيقى انتقال براى

سازماندهى و مديريت جهت Nokia Ovi کننده پخش نصب براى●
www.ovi.com از را رايانه افزار نرم شما، موسيقى هاى پرونده
.کنيد دنبال را زير هاى دستورالعمل و کنيد بارگيرى

موسيقى پوشه
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که انبوه حافظه يک عنوان به رايانه در خود دستگاه مشاهده جهت●
با کنيد، منتقل آن به را داده حاوى پرونده گونه هر توانيد مى

متصل رايانه به Bluetooth اتصال يا سازگار USB کابل يک از استفاده
را انبوه سازى ذخيره ،USB داده کابل از استفاده صورت در. شويد

سازگار حافظه کارت يک بايد. کنيد انتخاب اتصال حالت عنوان به
.دهيد قرار دستگاه در

USB کابل ،Windows Media Player با موسيقى سازى همگام جهت●
اتصال حالت بعنوان را رسانه انتقال و کرده متصل را سازگار
.دهيد قرار دستگاه در سازگار حافظه کارت يک بايد. کنيد انتخاب

و تنظيمات > فهرست ،USB فرض پيش اتصال حالت تغيير جهت
.کنيد انتخاب را USB اتصال حالت > USB > اتصال قابليت

Nokia Ovi Player
Ovi موسيقى از را موسيقى توانيد مى ،Nokia Ovi Player از استفاده با

و دهيد انتقال خود دستگاه به رايانه از را موسيقى کنيد، بارگيرى
.کنيد سازماندهى و مديريت را خود موسيقى هاى پرونده
.کنيد مراجعه www.ovi.com به ،Nokia Ovi Player بارگيرى براى
.داريد نياز اينترنت اتصال به موسيقى بارگيرى براى

دستگاه و رايانه بين موسيقى مديريت و انتقال بارگيرى،
خود همراه تلفن

۱.Nokia Ovi Player خواهيد مى اگر. کنيد باز خود رايانه روى را
.شويد سيستم وارد يا کنيد نام ثبت کنيد، بارگيرى را موسيقى

رايانه به خود دستگاه اتصال براى سازگارى USB داده کابل از.۲
.کنيد استفاده

۳.Ovi Suite اتصال حالت عنوان به را USB کنيد انتخاب.

Nokia موسيقى فروشگاه

توانيد مى ،)شبکه خدمات( Nokia موسيقى فروشگاه از استفاده با
دستگاه در بارگيرى براى و کرده مرور و جستجو را خود دلخواه موسيقى

خدمات اين براى بايد ابتدا موسيقى خريد براى. کنيد خريدارى خود
.کنيد نام ثبت

.کنيد انتخاب را Ovi موسيقى > موسيقى > فهرست

اينترنتى دستيابى نقطه يک بايد ،Nokia Music Store به دسترسى براى
.باشيد داشته خود دستگاه در معتبر
است ممکن Nokia موسيقى فروشگاه تنظيمات ظاهر و دسترسى قابليت
و باشند شده تعيين پيش از است ممکن تنظيمات اين. باشد متفاوت
.نمود تصحيح را آنها نتوان

که شود خواسته شما از است ممکن —  دستيابى نقطه يک انتخاب
موسيقى فروشگاه به اتصال هنگام استفاده براى را اى دستيابى نقطه
Nokia کنيد انتخاب را فرض پيش دستيابى نقطه. کنيد انتخاب.
جستجوى هنگام —  Nokia موسيقى فروشگاه تنظيمات تغيير

انتخاب با را تنظيمات بتوانيد است ممکن ،Nokia موسيقى فروشگاه
.دهيد تغيير تنظيمات > ها گزينه

نمى دسترس در مناطق يا کشورها همه براى Nokia موسيقى فروشگاه
.باشد

Nokia Podcasting
را ها پادکست توانيد مى) شبکه خدمات( Nokia Podcasting برنامه با

بارگيرى و بگيريد اشتراک آن براى کنيد، پيدا و جستجو مستقيم بطور
پخش، خود دستگاه طريق از را تصويرى و صوتى هاى پادکست و نماييد
.بگذاريد اشتراک به و کنترل

موسيقى پوشه
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پادکست تنظيمات
.کنيد انتخاب را پادکست > موسيقى > فهرست

بارگيرى را تنظيمات و تعيين را خود اتصال پادکست، از استفاده براى
.کنيد

اتصال تنظيمات
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و اتصال > تنظيمات > ها گزينه

استفاده براى را دستيابى نقطه —  فرض پيش دستيابى نقطه●
.کنيد انتخاب اينترنت به اتصال جهت

●URL را پادکست جستجوى سرويس وب آدرس —  جستجو سرويس
.کنيد تعيين ها پادکست جستجوى براى

بارگيرى تنظيمات
انتخاب را زير موارد از يکى و بارگيرى > تنظيمات > ها گزينه
:کنيد

.کنيد تعيين را ها پادکست ذخيره محل —  در ذخيره●
را ها پادکست روزآورى به زمانى فاصله —  روزآورى به زمانى فاصله●

.کند مى تعيين
خودکار روزآورى به زمان تعيين —  بعدى روزآورى به ساعت●

.بعدى
دستيابى نقطه يک که است پذير امکان زمانى تنها خودکار بروزآورى

.باشد باز پادکست برنامه و شده انتخاب خاص فرض پيش
مورد حافظه درصد تعيين —   (%)بارگيرى اندازه حداکثر●

.پادکست بارگيرى جهت استفاده
حد اگر که عملکردى تعيين —  بگذرد اندازه حداکثر از اگر●

.شود بيشتر مجاز حد از بارگيرى
باعث است ممکن اينترنتى پخش خودکار بازيابى براى برنامه تنظيمات

براى. شود سرويس دهنده ارائه شبکه طريق از داده زيادى مقدار انتقال

دهنده ارائه با اطالعات انتقال هزينه مورد در بيشتر اطالعات کسب
.بگيريد تماس خود سرويس
گزينه > تنظيمات > ها گزينه —  فرض پيش تنظيمات بازيابى

.کنيد انتخاب را فرض پيش تنظيمات بازيابى > ها

پادکستها بارگيرى
را پادکست اپيزودهاى توانيد مى پادکست، يک در اشتراک از بعد

.کنيد مديريت و پخش بارگيرى،
.کنيد انتخاب را پادکست > موسيقى > فهرست
انتخاب را ها پادکست —  مشترک هاى پادکست از ليستى مشاهده

.کنيد
انتخاب را پادکست عنوان —  اپيزود خصوصى هاى عنوان مشاهده

.است پادکست يک از خاص رسانه پرونده يک اپيزود. کنيد
چند توانيد مى. کنيد انتخاب را اپيزود عنوان —  بارگيرى شروع
.کنيد بارگيرى همزمان صورت به را قسمت
رفته پادکست به —  بارگيرى پايان از قبل پادکست يک پخش شروع

.کنيد انتخاب را پخش نمايش پيش > ها گزينه و
مى ذخيره ها پادکست پوشه در موفقيت با شده بارگيرى هاى پادکست

.نشود داده نمايش فوراً است ممکن اما شوند

راديو
راديو به دادن گوش

.کنيد انتخاب را راديو > موسيقى > فهرست

موسيقى پوشه

۵۳.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 



براى. دارد احتياج سيم بى دستگاه آنتن از غير ديگرى آنتن به FM راديو
به سازگار جانبى لوازم يا هدست که است الزم ،FM راديو درست عملکرد
.شود وصل دستگاه
هاى ايستگاه توانيد مى شما کنيد، مى باز بار اولين براى را برنامه وقتى
.شوند تنظيم خودکار بطور که کنيد انتخاب طورى را محلى

.کنيد انتخاب را  يا  قبلى، يا بعدى ايستگاه به دادن گوش براى

.کنيد انتخاب را  راديو، کردن بيصدا براى

:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و ها گزينه
.شده ذخيره راديويى هاى ايستگاه مشاهده —  كانالها●
.راديويى هاى ايستگاه جستجوى —  ايستگاهها تنظيم●
.راديويى ايستگاه ذخيره —  ذخيره●
روشن يا خاموش — بلندگو كردن غيرفعال يا بلندگو كردن فعال●

.بلندگو کردن
بودن پايين صورت در آيا که کنيد تعيين —  جايگزين فرکانسهاى●

را بهترى RDS فرکانس خودکار بصورت راديو فرکانس، سطح
.نمايد جحستجو

پخش با همراه اصلى صفحه به بازگشت —  زمينه پس در پخش●
.زمينه پس در راديو

راديويى هاى ايستگاه مديريت
.کنيد انتخاب را راديو > موسيقى > فهرست

يک و كانالها > ها گزينه شده، ذخيره هاى ايستگاه به دادن گوش براى
.کنيد انتخاب ليست از را ايستگاه

> ها گزينه > كانالها > ها گزينه ايستگاه، يک نام تغيير يا حذف براى
.کنيد انتخاب را نام تغيير يا حذف
تنظيم > ها گزينه دستى، بصورت دلخواه فرکانس تنظيم براى

.کنيد انتخاب را دستى تنظيم > ها گزينه > ايستگاهها

گالرى.۱۰
و صوتى کليپهاى ويديويى، کليپهاى تصاوير، سازماندهى و ذخيره براى

.کنيد انتخاب را گالرى > فهرست خود، جريانى پيوندهاى
ويديويى، هاى کليپ و تصاوير نماى به سريع دسترسى براى نکته
و شود باز رسانه نوار تا) (بزنيد ضربه آرامى به را رسانه کليد
.کنيد انتخاب را 

ها پرونده سازماندهى و مشاهده
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و گالرى > فهرست

مشاهده و تصوير ناظر در تصاوير مشاهده —  ويدئوها و تصاوير ●
.فيلم مرکز در ها فيلم

.موسيقى کننده پخش کردن باز —  ها ترانه ●
.صوتى هاى کليپ کردن گوش —  صوتى هاى كليپ ●

گالرى
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.نمايشى اساليد مشاهده —  ها رسانه ديگر ●

مورد موارد و بسازيد پوشه کنيد، باز يا کرده مرور را ها پوشه توانيد مى
.نماييد منتقل ها پوشه به و کرده اضافه و کپى گذارى، عالمت را نظر

 با) وجود صورت در (سازگار حافظه کارت در شده ذخيره هاى پرونده
.شوند مى داده نشان
کليپ. کنيد انتخاب ليست از را اى پرونده پرونده، يک کردن باز براى
هاى کليپ و فيلم، مرکز در. ram پسوند با هاى پرونده ويديويى، هاى

.شوند مى پخش و باز موسيقى کننده پخش در صوتى و موسيقى
)وجود صورت در (حافظه کارت در ها پرونده انتقال يا کردن کپى جهت

> سازماندهى > ها گزينه و نظر مورد پرونده دستگاه، حافظه در يا
.کنيد انتخاب را موجود هاى گزينه از يکى و انتقال يا کپى

فيلمها و تصاوير مشاهده
.کنيد انتخاب را ويدئوها و تصاوير و گالرى > فهرست

و تاريخ براساس ها پوشه و ويدئويى هاى کليپ تصاوير، فرض، پيش طبق
.شوند مى بندى سازمان زمان
جهت. کنيد انتخاب ليست از را اى پرونده پرونده، يک کردن باز براى

.کنيد استفاده صدا کليد از تصوير، يک بزرگنمايى
را ويرايش > ها گزينه تصوير، يک يا ويديويى کليپ ويرايش جهت

.کنيد انتخاب
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و پرونده از استفاده > ها گزينه

تصوير بعنوان تصوير از استفاده —  زمينه پس عنوان به تنظيم●
.اصلى صفحه در زمينه

تصوير بعنوان تصوير تنظيم —  تماس تصوير بعنوان تنظيم●
.عمومى گيرنده تماس

تماس تصوير بعنوان تصوير تنظيم —  مخاطب به دادن اختصاص●
.گيرنده

در سايرين از بيشتر که عملکردهايى کند مى کمک شما به ابزار نوار
را گرفته قرار استفاده مورد ها پوشه و ويديويى هاى کليپ تصاوير،
.کنيد انتخاب

:کنيد انتخاب زير موارد از يکى ابزار، نوار از

.ويديويى کليپ يا تصوير يک ارسال —  ارسال ●
.ويديويى کليپ يا تصوير يک ويرايش —  ويرايش ●
.ويديويى کليپ يا تصوير يک حذف —  حذف ●

فيلمها و تصاوير سازماندهى
زير موارد از يکى و ها گزينه > ويدئوها و تصاوير و گالرى > فهرست

:کنيد انتخاب را
به انتقال پوشه، به ها پرونده انتقال براى —  پوشه هاى گزينه●

را جديد پوشه جديد، پوشه ايجاد براى. کنيد انتخاب را پوشه
.کنيد انتخاب

.کنيد انتخاب را کپى پوشه، به ها پرونده کپى براى —   سازماندهى●
.کنيد انتخاب را انتقال پوشه، به ها پرونده انتقال براى

يا عنوان تاريخ، اساس بر ها پرونده مشاهده —   براساس مشاهده●
.اندازه

تلويزيون خروجى حالت
سازگار تلويزيون يک روى را ويديويى هاى کليپ و تصاوير توانيد مى شما

.کنيد مشاهده
.کنيد انتخاب را تنظيمات > فهرست

گالرى
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از سازگار، تلويزيون روى ويديويى هاى کليپ و تصاوير مشاهده براى
.کنيد استفاده Nokia فيلم خروجى کابل
است ممکن تلويزيون، روى ويديويى هاى کليپ و تصاوير مشاهده از قبل
تلويزيون نسبى ضريب و) NTSC يا PAL (تلويزيون سيستم باشد الزم

.کنيد تعيين را) عادى يا عريض صفحه(
> جانبى لوازم > تلفن —  تلويزيون نسبى ضريب و سيستم تعيين

.کنيد انتخاب را تلويزيون خروجى
نماياب عنوان به تلويزيون از توانيد نمى تلويزيون، خروجى حالت در

.کنيد استفاده تلويزيون خروجى حالت در دوربين

يک روى ويديويى هاى کليپ پخش و تصاوير مشاهده
تلويزيون

وصل سازگار تلويزيون يک فيلم ورودى به را Nokia Video-Out کابل.۱
.کنيد

.کنيد وصل دستگاه Nokia AV رابط به را کابل ديگر انتهاى.۲
.کنيد انتخاب را USB کابل حالت باشد الزم است ممکن.۳
.کنيد انتخاب را ويديويى کليپ يک يا تصوير ،گالرى > فهرست.۴

کليپ و تصوير، ناظر در را تصاوير
RealPlayer در را تصويرى هاى
.شوند مى داده نشان
هاى تماس جمله از صداها، همه

ويديويى کليپ صداهاى فعال،
آهنگ و کليد، هاى آهنگ استريو،

پخش تلويزيون طريق از زنگ هاى
از توانيد مى شما. شوند مى

عادى بطور دستگاه ميکروفون
.کنيد استفاده

مى داده نمايش تلويزيون روى صفحه تمام حالت در شده باز تصوير
روى نمايش هنگام کوچک تصاوير نماى در را تصويرى وقتى. شود

.است فعال غير مثبت بزرگنمايى کنيد، مى باز تلويزيون
دستگاه نمايش صفحه روى کنيد، مى انتخاب ويديويى کليپ يک وقتى

.شود مى داده نمايش تلويزيون صفحه يا
مشاهده تلويزيون روى اساليد نمايش بصورت را تصاوير توانيد مى شما
روى شده عالمتگذارى تصاوير يا آلبوم يک در موجود موارد همه. کنيد

.شوند مى داده نمايش صفحه تمام بصورت تلويزيون
شده وصل دستگاه تصوير وضوح در که تفاوتى دليل به است ممکن
.باشد متفاوت تلويزيون تصوير کيفيت دارد، وجود

است ممکن ورودى، هاى تماس قبيل از سيم، بى راديويى سيگنالهاى
.شوند تلويزون تصوير در تداخل باعث

گالرى
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دوربين.۱۱
Nokia 5800 XpressMusic وضوح با دوربين يک است، دوربين دو داراى

تصوير وضوح با ديگر دوربين يک و دستگاه پشت قسمت در تصوير زياد
براى توانيد مى دوربين دو هر از. دارد قرار دستگاه جلوى قسمت در کمتر

.کنيد استفاده فيلم ضبط و تصاوير گرفتن
پيکسل ۲۰۴۸x۱۵۳۶ تصوير وضوح با تصويربردارى دستگاه اين در

راهنما دفترچه اين در تصوير وضوح است ممکن. شود مى پشتيبانى
.باشد متفاوت

دوربين کردن فعال
.دهيد فشار را عکسبردارى کليد دوربين، کردن فعال براى
گزينه و کرده فعال را اصلى دوربين فرعى، دوربين کردن فعال براى
.کنيد انتخاب را فرعى دوربين از استفاده > ها

عکسبردارى
گرفتن براى صفحه روى هاى کنترل و نشانگرها

ثابت تصوير
:گذارد مى نمايش به را زير موارد ثابت تصوير نماياب

عکسبردارى حالت نشانگر — 1
اساليدر کردن غيرفعال يا فعال براي. بزرگنمايي اساليدر — 2

.بزنيد ضربه صفحه روي بر بزرگنمايي،
.کنيد انتخاب تصوير گرفتن براى. عکسبرداري نماد — 3
.کنيد انتخاب تنظيمات تغيير براى. فالش حالت — 4
.کنيد انتخاب تنظيمات تغيير براى. عکسبرداري تنظيمات — 5
باترى شارژ ميزان نشانگر — 6
تصوير وضوح نشانگر — 7
مى که دهد مى نشان را تصاويرى تقريبى تعداد (تصوير شمارشگر — 8

)بگيريد موجود فعلى تصوير کيفيت و حافظه ميزان با توانيد
گزينه شما، دستگاه تنظيم به بسته. است استفاده حال در حافظه — 9

). (حافظه کارت يا)  (دستگاه حافظه: است موجود زير هاي

GPS سيگنال نشانگر — 10

ضبط و عکسبردارى تنظيمات
يا عکسبردارى از قبل ضبط و عکسبردارى تنظيمات نماى کردن باز براى
انتخاب را  و دوربين > ها برنامه > فهرست ويديويى، کليپ ضبط
.کنيد
کليپ ضبط يا عکسبردارى از قبل ضبط و عکسبردارى تنظيمات نماى

.کند مى ايجاد مختلف موارد و تنظيمات براى را ميانبرهايى ويديويى
پيش تنظيمات به دوربين بستن از بعد ضبط و عکسبردارى تنظيمات

.گردد مى بر فرض
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:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى

.کنيد انتخاب را صحنه  —  

.دهيد حالت تغيير تصوير و فيلمبردارى حالت بين —   يا 

).تصاوير فقط (کنيد مخفى يا داده نشان را نماياب —   يا 

).تصاوير مورد در فقط (خودکار تايمر کردن فعال  —   

).تصاوير فقط (کنيد فعال را متوالى حالت  —  

.کنيد باز را گالرى  —  

:تصوير تنظيمات

.کنيد انتخاب رنگى جلوه يک  —  

امر اين. فعلى روشنايى شرايط انتخاب. سفيدى تعادل تنظيم  —   
.کند ايجاد را ترى دقيق هاى رنگ دوربين، تا شود مى باعث

حال در اگر). تصاوير مورد در فقط (نوردهى جبران تنظيم  —   
هستيد، برف مثال براى روشن زمينه پس با تيره شىء يک از عکسبردارى

٢ يا +١ روى بر را نوردهى ميزان زمينه پس روشنايى جبران براى تنظيم +
١ از تاريک، زمينه پس با روشن هاى سوژه براى. کنيد ٢ يا - استفاده -

.کنيد

از جلوگيرى براى). تصاوير مورد در فقط (نور به حساسيت تنظيم  —  
افزايش نور کم شرايط در را نور به حساسيت تصوير، شدن تار و تيره
افزايش نيز را تصوير صداى است ممکن نور به حساسيت افزايش. دهيد
.دهد

تاريک بين تفاوت). تصاوير مورد در فقط (تصوير وضوح تنظيم  —  
.کنيد تنظيم را تصوير قسمتهاى ترين روشن و ترين

).تصاوير فقط (کنيد تنظيم را تصوير دقت —   

.دهد مى نمايش شما تنظيمات تطبيق جهت را تغييرات صفحه اين
تغيير. دارد بستگى عکسبردارى خاص حالت به عکسبردارى تنظيمات
.دهد نمى تغيير را شده تعيين تنظيمات ها، حالت بين وضعيت

صحنه با عکسبردارى تنظيمات کنيد، انتخاب جديدى صحنه اگر
صورت در صحنه انتخاب از بعد توانيد مى. شود مى جايگزين انتخابى

.دهيد تغيير را عکسبردارى تنظيمات نياز
زمان است ممکن رنگ، يا روشنايى بزرگنمايى، تنظيمات تغيير صورت در

.شود تر طوالنى شده گرفته عکس ذخيره

عکس گرفتن
:کنيد توجه زير موارد به عکسبردارى، هنگام

.کنيد استفاده دوربين داشتن نگاه ثابت براى خود دست هردو از●
از کمتر اند شده بزرگنمايى ديجيتالى بصورت که تصاويرى کيفيت●

بوده غيرديجيتالى بصورت آنها بزرگنمايى که است تصاويرى
.است

دوربين نشود، انجام فعاليتى هيچ دقيقه چند مدت به درصورتيکه●
.رود مى باترى ذخيره حالت به

کم، فواصل در. کنيد رعايت را الزم فاصله فالش، از استفاده هنگام●
عکس هنگام. نکنيد استفاده حيوانات يا افراد سمت به را فالش
.برداريد را فالش روکش گرفتن

را ر >  تصوير، به فيلم حالت بين تغيير براى لزوم، صورت در.۱
.کنيد انتخاب

شدن ظاهر و تصوير ذخيره از قبل. دهيد فشار را عکس گرفتن کليد.۲
.ندهيد تکان را دستگاه نهايى تصوير

دوم دوربين با عکسبردارى
.کنيد انتخاب را فرعى دوربين با > ها گزينه.۱
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و تصوير ذخيره از قبل. کنيد انتخاب را  تصوير، گرفتن جهت.۲
.ندهيد تکان را دستگاه نهايى تصوير شدن ظاهر

اساليدر از —  عکس يک گرفتن هنگام منفى و مثبت بزرگنمايى
.کنيد استفاده بزرگنمايى

هاى برنامه از استفاده و زمينه پس در دوربين داشتن نگاه باز
کليد دوربين، به بازگشت براى. دهيد فشار را منو کليد —  ديگر

.داريد نگه و داده فشار را عکسبردارى

عکسبردارى از بعد
انتخاب را زير هاى گزينه از يکى تصوير، يک از عکسبردارى از پس
عکس نمايش > تنظيمات > ها گزينه که صورتى در تنها (کنيد

شما دسترس در ها گزينه اين باشيد، کرده انتخاب را بله > شده گرفته
):بود خواهند

روش ساير يا ايميل اى، چندرسانه پيام يک توسط را تصوير  — ●
.کنيد ارسال ،Bluetooth اتصال مانند اتصال هاى

در را  کنيد، مى صحبت آن با که شخصى به تصوير ارسال براى
.کنيد انتخاب تماس طول

.آنالين سازگار آلبوم يک در تصوير بارگذارى  — ●
.تصوير حذف —  حذف ●

استفاده اصلى صفحه در زمينه تصوير عنوان به تصوير اين از
پس عنوان به تنظيم > تصوير از استفاده > ها گزينه —  .کنيد
.کنيد انتخاب را زمينه

> ها گزينه —  کنيد تنظيم فرض پيش تماس تصوير عنوان به را ير
.کنيد انتخاب را تماس تصوير بعنوان تنظيم > تصوير از استفاده
از استفاده > ها گزينه —  دهيد اختصاص مخاطب يک به را تصوير
.کنيد انتخاب را مخاطب به دادن اختصاص > تصوير

گرفتن کليد —  جديد عکس يک گرفتن براى نماياب به برگشت
.دهيد فشار را عکس

فيلم نور و فالش
کم هاى مکان در که است دوگانه LED فالش به مجهز شما دستگاه دوربين

.کنيد استفاده آن از توانيد مى نور
از يکى که فعلى فالش حالت نشانگر دلخواه، فالش حالت انتخاب براى
 ،قرمزىکاهش ،خودكار:کنيد انتخاب را است زير موارد
.خاموش و ،روشن

فالش نورى ديود با تماس از ايد برداشته را پشت درپوش زمانيکه
.شوند مى داغ طوالنى استفاده از بعد نورى ديودهاى. بپرهيزيد

فالش کم، فواصل در. کنيد رعايت را الزم فاصله فالش، از استفاده هنگام
روکش گرفتن عکس هنگام. نکنيد استفاده حيوانات يا افراد سمت به را

.برداريد را فالش

انتخاب را  —  کم نور در فيلم ضبط هنگام نور ميزان افزايش
.کنيد

ها صحنه
براى را نور تنظيمات و مناسب رنگ تا کند مى کمک شما به صحنه يک

يا خاص سبک اساس بر صحنه هر تنظيمات. کنيد پيدا فعلى محيط
.شود مى تنظيم محيط

نشان  با (است خودکار فيلم و تصوير حالت در فرض پيش صحنه
).شود مى داده

انتخاب را صحنه يک و صحنه حالتهاى >  صحنه، تغيير براى
.کنيد
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تعيين خاص، محيطى براى خود شخصى صحنه ساختن مناسب براى
تعيين صحنه در. کنيد انتخاب را دادن تغيير > کاربر توسط شده
.کنيد تنظيم را مختلفى رنگ و نور تنظيمات توانيد مى کاربر توسط شده
صحنه و صحنه حالت اساس بر ديگر، صحنه تنظيمات کردن کپى براى

ليست به بازگشت و تغييرات ذخيره براى. کنيد انتخاب را خود دلخواه
شخصى صحنه فعالسازى براى. کنيد انتخاب را بازگشت ها، صحنه
.کنيد انتخاب را انتخاب > کاربر توسط شده تعيين خود،

محل اطالعات
جزئيات به خودکار صورت به را عکسبردارى محل اطالعات توانيد مى

.کنيد اضافه شده گرفته تصاوير پرونده
.کنيد انتخاب را دوربين > ها برنامه > فهرست
> ها گزينه —  شده گرفته موارد همه به محل اطالعات افزودن

به مربوط اطالعات. کنيد انتخاب را روشن > محل ضبط > تنظيمات
قابل اند شده گرفته اصلى دوربين با که تصاويرى براى فقط محل

.است دسترسى
دقيقه چند است ممکن شما مکان عرضى و طولى مختصات دريافت

است ممکن GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى قابليت. بکشد طول
قرار هوايى و آب شرايط همچنين طبيعى موانع و ساختمانها تأثير تحت
گذاريد، مى اشتراک به است مکان اطالعات داراى که را فايلى اگر. گيرد

ممکن شما مکان و شود، مى گذاشته اشتراک به نيز مکان آن اطالعات
ديدن قابل کنند مى مشاهده را فايل اين که ثالثى اشخاص توسط است
.دارد شبکه خدمات به نياز دستگاه مکان اطالعات دريافت براى. باشد

:محل اطالعات نشانگرهاى

بر دقيقه چند براى GPS. نيست دسترس در محل اطالعات  — ●
در نشانگر و برقرار ماهواره اتصال اگر. ماند مى فعال زمينه پس روى
هاى کليپ و شده گرفته تصاوير تمام يابد، تغيير  به زمان آن

GPS موقعيت اطالعات اساس بر زمان آن در شده ضبط ويديويى
.شوند مى گذارى برچسب دريافتى

جزئيات به محل اطالعات. است دسترس در محل اطالعات  — ●
.شود مى اضافه پرونده

خودکار تايمر
تا عکس گرفتن در انداختن تأخير براى خودکار تايمر از استفاده
.بگيريد قرار نظر مورد تصوير در بتوانيد

از قبل را دلخواه تأخير و  >  —  خودکار تايمر تأخير تنظيم
.کنيد انتخاب تصوير گرفتن
نماد. کنيد انتخاب را كردن فعال —  خودکار تايمر کردن فعال

است، اجرا حال در تايمر زمانيکه و زند مى چشمک صفحه روى کرونومتر
زمان گذشتن از بعد دوربين. شود مى داده نمايش مانده باقى زمان
.گيرد مى عکس شده تعيين تأخير

.کنيد انتخاب را  >  >  —  خودکار تايمر کردن فعال غير

سعى گرفتن، عکس هنگام دست داشتن نگه ثابت براى نکته
.کنيد استفاده ثانيه ۲ تأخير از کنيد

متوالي عکسبرداري
.کنيد انتخاب را دوربين > ها برنامه > فهرست

.شماست دسترس در اصلي دوربين در فقط متوالي حالت
برنامه > فهرست سريع، و متوالى صورت به عکسبردارى شروع براى
پنجره بستن براي. کنيد انتخاب را متوالى >  و دوربين > ها

را عکسبرداري کليد. بزنيد ضربه پنجره باالي صفحه روي تنظيمات،
18 که زمانى تا يا نکنيد رها را کليد که زمانى تا. داريد نگه و داده فشار
دکمه کمي اگر. کند مى عکسبردارى دستگاه شود گرفته عکس
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متوالي صورت به را تصوير 18 دستگاه دهيد، فشار را عکسبرداري
.کند مي عکسبرداري

براي. شوند مي داده نمايش جدول يک صورت به شده گرفته تصاوير
حالت نماياب به بازگشت براي. کنيد انتخاب را تصوير تصوير، مشاهده
.دهيد فشار را عکسبرداري کليد متوالي،
استفاده خودکار تايمر بهمراه متوالي حالت از توانيد مي همچنين

.کنيد

انتخاب را تکى عکس >  متوالى، حالت کردن غيرفعال براى
.کنيد

فيلم ضبط
ويديويى کليپ يک ضبط

فيلمبردارى، حالت به تصوير حالت از تغيير براى لزوم صورت در.۱
.کنيد انتخاب را  > 

انتخاب را  يا دهيد فشار را عکسبردارى کليد ضبط، شروع براى.۲
.شود مى داده نشان رنگى قرمز ضبط نماد. کنيد

را ادامه کار، ادامه براى. دهيد فشار را مکث ضبط، موقت توقف براى.۳
يک مدت در و کرده متوقف موقت بطور را ضبط اگر. کنيد انتخاب
.شود مى متوقف ضبط ندهيد، فشار را کليدى هيچ دقيقه
استفاده بزرگنمايى کليدهاى از منفى، يا مثبت بزرگنمايى براى
.کنيد

کليپ. دهيد فشار را عکسبردارى کليد ضبط، کردن متوقف براى.۴
.شود مى ذخيره گالرى در خودکار بطور ويديويى

فيلم ضبط صفحه روى هاى کنترل و نشانگرها
:دهد مى نشان را زير موارد فيلم نماياب

عکسبردارى حالت نشانگر — 1
صدا قطع — 2
.کنيد انتخاب ويديويى هاى کليپ ضبط براى عکسبردارى نماد — 3
فيلمبردارى نور نشانگر — 4
.کنيد انتخاب تنظيمات تغيير براى ضبط تنظيمات — 5
باترى شارژ سطح نشانگر — 6
> تنظيمات > ها گزينه تنظيمات، تغيير براى فيلم کيفيت نشانگر — 7

.کنيد انتخاب را فيلم کيفيت
ويديويى کليپ پرونده نوع — 8
فعلى، فيلم زمان مدت نشانگر ضبط، حال در موجود ضبط زمان — 9

.دهد مى نشان را مانده باقى و شده سپرى زمان مدت
شود مى ذخيره آنجا در ويديويى کليپ که محلى — 10
GPS سيگنال نشانگر — 11
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ويديويى کليپ يک ضبط از پس
در فقط (نماييد انتخاب را زير موارد از يکى ويديويى، کليپ ضبط از بعد

> شده گرفته فيلم نمايش > تنظيمات > ها گزينه انتخاب صورت
 ):است موجود بله

.کنيد پخش ايد نموده ضبط که را ويديويى کليپ —  پخش ●

.کنيد بارگذارى سازگار آنالين آلبوم يک در را تصوير  — ●
.کند مى حذف را فيلم —  حذف ●

کليد ويديويى، کليپ يک ضبط براى نماياب به بازگشت جهت
.دهيد فشار را عکسبردارى

(GPS) موقعيت تعيين.۱۲
برنامه از توانيد مى ها مسافت گرفتن اندازه يا خود محل محاسبه براى
نياز GPS اتصال يک به ها برنامه اين. کنيد استفاده GPS داده مانند هايى
.دارند

GPS درباره
متحده اياالت دولت نظارت تحت (GPS) جهانى يابى مکان سيستم
از مراقبت و اطالعات صحت مسئوليت منحصراً که کند مى فعاليت
است ممکن محل به مربوط اطالعات صحت. دارد عهده بر را سيستم
قرار متحده اياالت دولت ساخت GPS هاى ماهواره تنظيمات تأثير تحت
اياالت دفاع وزارت ملى GPS سياست با است ممکن ها داده اين. بگيرد
ضعيف پوشش. کند تغيير فدرال دولت هوانوردى هاى برنامه و متحده
قابليت. گذارد تأثير اطالعات صحت بر است ممکن نيز اى ماهواره

و ساختمانها تأثير تحت است ممکن GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى
ممکن GPS امواج. گيرد قرار هوايى و آب شرايط همچنين طبيعى موانع
توسط دارد امکان و نباشند موجود زيرزمين يا ها ساختمان داخل است

.شوند تضعيف فلزات يا بتن مانند موادى
نبايد هرگز و کرد استفاده محل دقيق گيرى اندازه براى توان نمى GPS از
يا GPS گيرنده محلى اطالعات به متکى فقط رهيابى، يا يابى مکان مورد در

.بود همراه تلفن راديويى هاى شبکه

را اعداد است ممکن و است محدودى دقت داراى سنج مسافت
تأثير تحت است ممکن دستگاه عملکرد دقت. کند اعالم سرراست
.بگيرد قرار نيز GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى قابليت

المللى بين WGS-84 مختصات سيستم از استفاده با GPS در مختصات
مختلف مناطق در است ممکن مختصات به دسترسى. شود مى بيان

.باشد متفاوت

GPS دستيار) A-GPS(
.کند مى پشتيبانى (A-GPS) دستيار GPS از همچنين شما دستگاه

A-GPS است شبکه سرويس يک.
داده اتصال طريق از کمکى هاى داده بازيابى جهت GPS (A-GPS) دستيار
از سيگنال دريافت هنگام که گيرد مى قرار استفاده مورد اى بسته

شما فعلى موقعيت مختصات محاسبه به دستگاه توسط ها ماهواره
.کند مى کمک
سرور يک از را ماهواره مفيد اطالعات دستگاه ،A-GPS کردن فعال از پس
داده کمک با. کند مى دريافت همراه تلفن شبکه طريق از دستيار داده

.کند مشخص سريعتر را GPS موقعيت تواند مى شما دستگاه دستيار،

(GPS) موقعيت تعيين
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عدم صورت در که است شده پيکربندى قبل از طورى شما دستگاه
سرويس از سرويس، دهنده ارائه خاص A-GPS تنظيمات به دسترسى

Nokia A-GPS از کمکى هاى داده ضرورى، مواقع در فقط. کند استفاده
.شود مى بازيابى Nokia A-GPS سرويس سرور
نقطه يک بايد ،Nokia A-GPS سرويس از دستيار هاى داده بازيابى براى

براى. کنيد تعيين خود دستگاه در اى بسته داده اينترنتى دستيابى
و مکان > ها برنامه > فهرست ،A-GPS براى دستيابى نقطه تعيين

انتخاب را دستيابى نقطه > يابى موقعيت سرور > يابى موقعيت
اين براى توان نمى) WLAN (سيم بى LAN دستيابى نقطه يک از. کنيد

اى بسته داده اينترنت دستيابى نقطه يک از فقط.کرد استفاده سرويس
دستگاه بار، اولين براى GPS از استفاده هنگام. کرد استفاده توان مى

.کند مى سؤال شما از اينترنت دستيابى نقطه براى

دستگاه صحيح نگهداشتن
آن آنتن روي شما دست که شويد مطمئن ،GPS گيرنده از استفاده هنگام
.نباشد

چند تا ثانيه ٢ از است ممکن GPS اتصال برقرارى
است ممکن زمان اين خودرو در. بکشد طول دقيقه
.باشد تر طوالنى
.کند مى تأمين باترى از را خود نيروى GPS گيرنده

باترى شود باعث است ممکن GPS گيرنده از استفاده
.شود تمام سريعتر

GPS اتصال ايجاد مورد در نکاتى
و مکان > ها برنامه > فهرست —  ماهواره سيگنال وضعيت بررسى
.کنيد انتخاب را ماهواره وضعيت > ها گزينه > GPS داده
ماهواره شما دستگاه اگر

باشد، کرده پيدا را هايي
در نوار يک ماهواره هر براي
ماهواره اطالعات نماي

هرچه. شود مي داده نمايش
باشد، بلندتر نوار اين

.است تر قوي سيگنال
ماهواره، دستگاه که هنگامي

مي تغيير ميله رنگ کرد، دريافت شما محل محاسبه براي کافي هاي داده
.کند
کند دريافت سيگنال ماهواره چهار حداقل از بايد شما دستگاه ابتدا، در
شد، انجام اوليه محاسبه وقتى. نمايد محاسبه را شما مکان بتواند تا

اين با. داد ادامه ماهواره سه با را شما مکان محاسبه بتوان است ممکن
دقت باشد، بيشتر شده يافت هاى ماهواره تعداد چه هر معموالً وجود،
.است بهتر

را نما تغيير شده، يافت هاى ماهواره هاى موقعيت مشاهده جهت
.کنيد انتخاب

:کنيد امتحان را زير راههاى نشد، دريافت ماهواره از سيگنالى هيچ اگر
ساختمان از سيگنال بهتر دريافت براى هستيد، ساختمان داخل اگر●

.شويد خارج
.برويد بازترى فضاى به هستيد، ساختمان از خارج در اگر●
تأثير سيگنال قدرت روى است ممکن هوا و آب وضعيت بدى●

.بگذارد

(GPS) موقعيت تعيين
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مختصر رنگ يک داراى) گرما بازتابنده (ماشين هاى پنجره از بعضى●
.شود اى ماهواره هاى سيگنال ورود مانع است ممکن که است
.نباشد آنتن روى شما دست که شويد طمئن

چند تا ثانيه ٢ از است ممکن GPS اتصال برقرارى
است ممکن زمان اين خودرو در. بکشد طول دقيقه
.باشد تر طوالنى
.کند مى تأمين باترى از را خود نيروى GPS گيرنده

سريعتر باترى شود باعث است ممکن GPS از استفاده
.شود تمام

يابى موقعيت هاى درخواست
سرويس طرف از خود يابى موقعيت اطالعات دريافت براى است ممکن
بر سرويس دهندگان ارائه است ممکن. کنيد دريافت درخواستى شبکه
مورد در را اطالعاتى دارد قرار آنجا در شما دستگاه که محلى اساس

قرار شما اختيار در ترافيک، و هوايى و آب شرايط مانند محلى موضوعات
.دهد

را درخواست اين که سرويسى يابى، موقعيت درخواست دريافت هنگام
موقعيت اطالعات ارسال براى را پذيرفتن. شود مى داده نمايش دارد
.کنيد انتخاب درخواست رد براى را كردن رد يا يابى

مرزنماها

به مربوط موقعيت اطالعات توانيد مى مرزنماها از استفاده با 
مى را شده ذخيره محلهاى. کنيد ذخيره خود دستگاه در را ها مکان

و کنيد بندى ترتيب تجارى، مانند مختلف هاى گروه تحت توانيد

شده ذخيره مرزنماهاى توانيد مى همچنين. بيافزاييد آنها به را جزئيات
.کنيد استفاده سازگار هاى برنامه در را

.کنيد انتخاب را مرزنماها و مکان > ها برنامه > فهرست
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و ها گزينه

درخواست جهت. جديد مرزنماى يک ايجاد —  جديد مرزنماى●
فعلى موقعيت خود، فعلى موقعيت براى يابى موقعيت اطالعات

صورت به موقعيت اطالعات کردن وارد جهت. کنيد انتخاب را
.کنيد انتخاب را دستى كردن وارد دستى،

را) خيابان آدرس مثال، براى (شده ذخيره مرزنماى —  ويرايش●
.کنيد ويرايش

که را اى مقوله. مقوله يک به مرزنما يک افزودن —  مقوله به افزودن●
.نماييد انتخاب کنيد، اضافه آن به را نما مرز خواهيد مى

.سازگار دستگاه يک به مرزنما چند يا يک ارسال —  ارسال●

> ها گزينه ها، مقوله زبانه در —  جديد مرزنماى مقوله يک ايجاد
.کنيد انتخاب را ها مقوله ويرايش

GPS داده
مقصد به مربوط مسير راهنماى اطالعات به دسترسى براى GPS داده

مدت طول و مقصد تا تقريبى مسافت مانند سفر، اطالعات و انتخابى
موقعيت اطالعات توانيد مى همچنين. است شده طراحى سفر تقريبى
.کنيد مشاهده نيز را خود فعلى محل

.کنيد انتخاب را GPS داده و مکان > ها برنامه > فهرست

يابى موقعيت تنظيم
بکار گذارى اتنشانه تنظيم و سرور ها، روش موقعيت، تعيين تنظيمات

.کنند مى مشخص را موقعيت تعيين در رفته

(GPS) موقعيت تعيين
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.کنيد انتخاب را يابى موقعيت و مکان > ها برنامه > فهرست

يابى موقعيت هاى روش تعيين
 —  کنيد استفاده خود دستگاه در شده تعبيه GPS گيرنده از فقط
GPS کنيد انتخاب را جامع.

از کمکى هاى داده دريافت براى (A-GPS) دستيار GPS از استفاده
.کنيد انتخاب را کمکى GPS —  يابى موقعيت سرور

طريق از —  )شبکه خدمات (همراه تلفن شبکه اطالعات از استفاده
.کنيد انتخاب را شبكه

يابى موقعيت سرور تعيين
با يابى موقعيت براى يابى موقعيت سرور و دستيابى نقطه تعيين
GPS دستيار براى. کنيد انتخاب را يابى موقعيت سرور —  شبکه کمک

ارائه است ممکن. شود مى استفاده شبکه اساس بر يابى موقعيت يا
شما و کند، تنظيم را يابى موقعيت سرور مجدداً شما سرويس دهنده
.کنيد ويرايش را تنظيمات نتوانيد

گذارى نشانه تنظيم تعيين
و ها سرعت براى استفاده جهت گيرى اندازه سيستم انتخاب
انتخاب را انگليسى يا متريک > گيرى اندازه سيستم —  فواصل

.كنيد
 — شما دستگاه در نمايش جهت مختصات اطالعات قالب تعيين
.کنيد انتخاب را نظر مورد قالب و مختصاتى قالب

ها نقشه.۱۳
ها نقشه کلى نماى

.کنيد انتخاب را ها نقشه > فهرست

.آمديد خوش ها نقشه به
کمک شما به چيست، شما نزديکى در که دهد مى نشان شما به ها نقشه
مى که جايى به را شما و کنيد ريزى برنامه را خود مسير که کند مى

.کند مى راهنمايى برويد خواهيد
.کنيد پيدا را ها سرويس و ها خيابان شهرها،●
.کنيد پيدا قدم به قدم مسيرهاى از استفاده با را خود راه●
.کنيد بررسى وجود صورت در را محلى اطالعات ساير و هواشناسى●

ماهواره تصاوير ها، نقشه مانند محتواهايى دريافت براى: نكته
ممکن ترافيکى، اطالعات يا راهنما هاى دفترچه صوتى، فايلهاى اى،

).شبکه خدمات (يابد انتقال اطالعات زيادى مقدار باشد الزم است
به تنها و نباشد، موجود کشورها همه در ها سرويس برخى است ممکن
شبکه به ها سرويس ارائه است ممکن. شود ارائه انتخابى هاى زبان

شبکه سرويس دهنده ارائه با بيشتر اطالعات براى. باشد داشته بستگى
.بگيريد تماس خود

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

ها نقشه
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اطالعات راهنما، هاى دفترچه اى، ماهواره تصاوير مانند محتواهايى
مستقل و ثالث اشخاص توسط مربوطه خدمات و ترافيكى و هواشناسى

اندازه به يا و کامل است ممکن محتواها اين. شوند مى توليد Nokia از
هيچگاه. نيست قطعى نيز آنها بودن دسترس در و نباشند دقيق کافى
.نباشيد متکى الذکر فوق مربوطه خدمات و محتوا به فقط

خود نقشه و مکان مشاهده
کشورهاى و شهرها نقشه و کنيد نگاه نقشه روى خود فعلى مکان به

.کنيد مرور را مختلف
.کنيد انتخاب را من موقعيت و ها نقشه > فهرست

مکان آخرين يا شما فعلى موقعيت  است، فعال GPS اتصال وقتى
کمرنگ نمادها رنگ اگر. کند مى عالمتگذارى را نقشه روى شده شناخته
.نيست موجود GPS سيگنال هيچ باشد،
هاله باشد، دسترس در يابى موقعيت اساس بر تماس شناسه تنها اگر

مى که باشد اى ناحيه دهنده نشان يابى موقعيت نماد اطراف رنگ قرمز
شلوغ و جمعيت پر هاى محيط در تخمين دقت. باشيد آن در خواهيد
.يابد مى افزايش
پيش بصورت. بکشيد خود انگشت با را نقشه —  نقشه روى حرکت
.دارد گرايش شمال سمت به نقشه فرضْ،

را  —  شما شده شناسايى مکان آخرين يا فعلى مکان مشاهده
.کنيد انتخاب

.کنيد انتخاب را - يا + —  منفى يا مثبت بزرگنمايى
دستگاه در که هايى نقشه پوشش تحت نقشه روى شما جستجوى اگر
باشيد، فعال اى داده اتصال داراى شما و نباشد است شده ذخيره شما

.شوند مى بارگيرى خودکار بطور جديد هاى نقشه
.است متفاوت منطقه و کشور اساس بر نقشه پوشش

نقشه نماى

انتخابى مکان — 1
نشانگر ناحيه — 2
)موزه يا آهن راه ايستگاه مثال، براى (ديدنى نقاط — 3
اطالعات ناحيه — 4

نقشه ظاهرى شکل تغيير
آن در که محلى آسان تعيين براى مختلف، هاى حالت در نقشه مشاهده
.داريد حضور

.کنيد انتخاب را من موقعيت و ها نقشه > فهرست

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى و 

ها نقشه
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مکان نام قبيل از جزئياتى نقشه، استاندارد نماى در —  نقشه نماي●
.خواند توان مى سادگى به را ها، شاهراه تعداد يا ها

استفاده اى ماهواره تصاوير از دقيق، نماى براى —  ماهواره نماي●
.کنيد

براى بيندازيد، نگاهى ارتفاع و زمين نوع به —  ناحيه زمين نماي●
.ناهموار هاى زمين در سفر هنگام مثال،

.دهيد تغيير را نقشه نماى تر، واقعى نماى براى —  بعدي سه●
.نقشه روى مهم هاى جاذبه و ها ساختمان نمايش —  ها نماياب●
نقشه شب، در سفر هنگام. کنيد کم را نقشه هاى رنگ —  شب حالت●

.شود مى خوانده تر راحت حالت اين در

ها نقشه روزرسانى به و بارگيرى
از استفاده با همراه، تلفن داده انتقال هاى هزينه از جلوگيرى براى

ها نقشه جديدترين و صوتى راهنماى هاى پرونده ،Nokia Ovi Suite برنامه
منتقل خود دستگاه به را آنها سپس و نماييد، بارگيرى خود رايانه روى را

.کنيد ذخيره و کرده
 به خود، سازگار رايانه روى Nokia Ovi Suite نصب و بارگيرى براى

www.ovi.com کنيد مراجعه.
ذخيره خود دستگاه روى سفر قبل از را جديد هاى نقشه نکته

اتصال بدون بتوانيد کشور، از خارج به سفر هنگام تا نماييد
.کنيد مرور را ها نقشه اينترنتى

استفاده اينترنتى اتصال از شما دستگاه اينکه از اطمينان حصول جهت
را آفالين > اتصال > اينترنت >  اصلى، منوى در کند، نمى

.کنيد انتخاب

يابى موقعيت هاى روش درباره
نقشه ،A-GPS يا ،WLAN خانه، شناسه اساس بر يابى موقعيت از استفاده با
.دهند مى نشان نقشه روى را شما مکان ها

است اى ماهواره رهيابى سيستم يک ،)GPS (جهانى يابى موقعيت سيستم
،)A-GPS (دستيار GPS. شود مى استفاده شما مکان محاسبه براى آن از که
داده يابى، موقعيت دقت و سرعت افزايش با که است شبکه خدمات يک
.کند مى ارسال شما براى را GPS هاى
که هنگامى خصوص به باشد، نداشته وجود GPS هاى سيگنال وقتى
بر يابى موقعيت ،هستيد بلند هاى ساختمان ميان يا ساختمان داخل
.دهد مى افزايش را مکان دقت) WLAN (سيم بى محلى شبکه اساس

دکل طريق از مکان خانه، شناسه اساس بر يابى موقعيت از استفاده با
است، متصل آن به حاضر حال در شما همراه تلفن دستگاه که مخابراتى

.شود مى تعيين
مى خواسته شما از بار، اولين براى ها نقشه برنامه از استفاده صورت در

بارگيرى براى استفاده جهت اينترنت دستيابى نقطه يک که شود
.کنيد تعيين WLAN به اتصال يا ،A-GPS از استفاده نقشه، اطالعات
متحده اياالت دولت نظارت تحت (GPS) جهانى يابى مکان سيستم
از مراقبت و اطالعات صحت مسئوليت منحصراً که کند مى فعاليت
است ممکن محل به مربوط اطالعات صحت. دارد عهده بر را سيستم
قرار متحده اياالت دولت ساخت GPS هاى ماهواره تنظيمات تأثير تحت
اياالت دفاع وزارت ملى GPS سياست با است ممکن ها داده اين. بگيرد
ضعيف پوشش. کند تغيير فدرال دولت هوانوردى هاى برنامه و متحده
قابليت. گذارد تأثير اطالعات صحت بر است ممکن نيز اى ماهواره

و ساختمانها تأثير تحت است ممکن GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى
ممکن GPS امواج. گيرد قرار هوايى و آب شرايط همچنين طبيعى موانع
توسط دارد امکان و نباشند موجود زيرزمين يا ها ساختمان داخل است

.شوند تضعيف فلزات يا بتن مانند موادى
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نبايد هرگز و کرد استفاده محل دقيق گيرى اندازه براى توان نمى GPS از
يا GPS گيرنده محلى اطالعات به متکى فقط رهيابى، يا يابى مکان مورد در

.بود همراه تلفن راديويى هاى شبکه
را اعداد است ممکن و است محدودى دقت داراى سنج مسافت

تأثير تحت است ممکن دستگاه عملکرد دقت. کند اعالم سرراست
.بگيرد قرار نيز GPS سيگنالهاى کيفيت و دسترسى قابليت

مجاز داخلى فضاهاى در تنها WLAN از استفاده فرانسه، در: نكته
.است

مکان يک يافتن
در که مشاغلى انواع و خاص هاى مکان يافتن در شما به ها نقشه

.کنند مى کمک هستيد آن جستجوى
.کنيد انتخاب را مکانها يافتن و ها نقشه > فهرست

براى. کنيد وارد را کدپستى يا خيابان آدرس قبيل از جستجو شرايط.۱
.کنيد انتخاب را  جستجو، قسمت کردن پاک

.کنيد انتخاب را .۲

.کنيد انتخاب پيشنهادى مشابه موارد ليست از را موردى.۳
ساير مشاهده براى. شود مى داده نمايش نقشه روى نظر مورد مکان
پيکان از يکى نقشه، روى جستجو نتيجه ليست در موجود هاى مکان
.کنيد انتخاب را)  (اطالعات ناحيه کنار هاى

انتخاب را ليست —  پيشنهادى مشابه موارد ليست به بازگشت
.کنيد

يک و ها مقوله مرور —  نزديک هاى مکان مختلف انواع جستجوى
.کنيد انتخاب را نقل و حمل يا راحتى وسايل خريد، قبيل از مقوله

واژه امالى که کنيد بررسى نشد، يافت جستجو براى اى نتيجه هعيچ اگر
بر است ممکن شما اينترنت اتصاالت مشکالت. باشد صحيح جستجو

.بگذارد تأثير آنالين جستجوى نتايج
خود دستگاه در شده ذخيره شده جستجو ناحيه هاى نقشه داراى اگر

توانيد مى همچنين داده، انتقال هاى هزينه از جلوگيرى براى هستيد،
براى. کنيد دريافت فعال اينترنت اتصال بدون را جستجو نتايج

اصلى، منوى در نيست، وصل اينترنت به شما دستگاه اينکه از اطمينان
.کنيد انتخاب را آفالين > اتصال > اينترنت > 

مکان جزئيات مشاهده
يا هتل يک جمله از خاص مکانى يا محل درباره بيشتر اطالعات مشاهده
.وجود صورت در رستوران
.کنيد انتخاب را من موقعيت و ها نقشه > فهرست

و ،) (آن اطالعات ناحيه مکان، —  مکان يک جزئيات مشاهده
.کنيد انتخاب را جزئيات نمايش

نمايش و ،) (آن اطالعات ناحيه مکان، —  مکان يک به دهى رتبه
مثال، براى. کنيد انتخاب را ستاره از استفاده با دهى رتبه و جزئيات

رتبه براى. کنيد انتخاب را سوم ستاره ستاره، 5 از ستاره 3 دهى رتبه براى
.داريد نياز فعال اينترنت اتصال يک به مکان، يک به دهى
يا نامناسب اطالعات شامل يا ندارد وجود که يابيد مى را مکانى وقتى

مى توصيه است، مخاطب مکان يا اطالعات جمله از نادرست جزئيات
.دهيد گزارش Nokia به را آن کنيم

نمايش ،) (آن اطالعات ناحيه و مکان —  نادرست اطالعات گزارش
براى. کنيد انتخاب را مناسب گزينه و مکان اين گزارش > جزئيات
.داريد نياز فعال اينترنت اتصال يک به مکان، يک دادن گزارش
.باشند متفاوت است ممکن موجود هاى گزينه
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مسيرها و ها مکان ذخيره
بعداً بتوانيد تا کنيد ذخيره را مسيرها و ديدنى هاى مکان ها، آدرس
.کنيد استفاده آن از سريعاً

.کنيد انتخاب را ها نقشه > فهرست

مکان يک ذخيره
يک جستجوى براى. بزنيد ضربه نظر مورد مکان روى نقشه، نماى در.۱

.کنيد انتخاب را جستجو مکان، يا آدرس

.بزنيد ضربه را)  (مکان اطالعات ناحيه.۲

.کنيد انتخاب را مکان ذخيره.۳

مسير يک ذخيره
يک جستجوى براى. بزنيد ضربه نظر مورد مکان روى نقشه، نماى در.۱

.کنيد انتخاب را جستجو مکان، يا آدرس

.بزنيد ضربه را)  (مکان اطالعات ناحيه.۲

.کنيد انتخاب را مسير به افزودن ديگر، مسير نقطه افزودن براى.۳
.کنيد انتخاب را مناسب گزينه و جديد مسير نقطه افزودن.۴
.کنيد انتخاب را مسير ذخيره > ها گزينه > مسير نمايش.۵

> دلخواه موارد —  خود شده ذخيره مسيرهاى و ها مکان مشاهده
.کنيد انتخاب را مسيرها يا مکانها

مسيرها يا ها مکان سازماندهى و مشاهده
از ايد، نموده ذخيره که مسيرهايى و ها مکان به سريع دسترسى جهت
.کنيد استفاده خود دلخواه موارد

مجموعه يک در را مسيرها و ها مکان سفر، ريزى برنامه هنگام مثال براى
.کنيد بندى گروه

.کنيد انتخاب را دلخواه موارد و ها نقشه > فهرست

نقشه روى شده ذخيره مکان مشاهده
.کنيد انتخاب را مکانها.۱
.برويد نظر مورد مکان به.۲
.کنيد انتخاب را نقشه روى نمايش.۳

انتخاب را ليست شده، ذخيره هاى مکان ليست به بازگشت براى
.کنيد

نام و کرده انتخاب را جديد مجموعه ايجاد —  مجموعه ايجاد
.کنيد وارد را مجموعه

مجموعه به شده ذخيره مکان افزودن
.نماييد انتخاب را مکان و مکانها.۱
.کنيد انتخاب را مجموعه سازماندهى.۲
.کنيد انتخاب را موجود مجموعه يک يا جديد مجموعه.۳

خود دوستان براى ها مکان ارسال
به خود دوستان با را خود مکان اطالعات خواهيد مى که هنگامى
ارسال آنها هاى دستگاه به مستقيم را جزئيات اين بگذاريد، اشتراک

.کنيد
کنيد انتخاب را من موقعيت و ها نقشه > فهرست
به کرده، انتخاب را مکان —  دوست سازگار دستگاه به مکان ارسال
.کنيد انتخاب را ارسال و)  (بزنيد ضربه مکان اطالعات ناحيه

ها نقشه
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صوتى راهنماى دريافت
مقصد به راه يافتن در شما، زبان براى وجود صورت در صوتى، راهنماى

سفر از که کند مى فراهم شما براى را امکان اين و نمايد مى کمک شما به
.ببريد لذت

.کنيد انتخاب را روى پياده يا رانندگى و ها نقشه > فهرست
از بار، اولين براى روى پياده يا رانندگى رهيابى از استفاده صورت در

پرونده و کنيد انتخاب را صوتى راهنماى زبان شود مى درخواست شما
.کنيد بارگيرى را مناسب هاى
خيابان هاى نام باشد، خيابان هاى نام شامل که کنيد انتخاب را زبانى اگر
زبان براى صوتى راهنماى است ممکن. شود مى گفته بلند صداى با نيز
.نباشد موجود شما

> پيمايش >  اصلى، نماى در —  صوتى راهنماى زبان تغيير
انتخاب را مناسب گزينه و روي پياده راهنماي يا رانندگي راهنماي

.کنيد
اصلى، نماى در —  خودرو با رهيابى جهت صوتى راهنماى تکرار
.کنيد انتخاب را تکرار > ها گزينه
در —  خودرو با رهيابى براى صوتى راهنماى صداى ميزان تنظيم
.کنيد انتخاب را صدا ميزان > ها گزينه اصلى، نماى

خود مقصد به رانندگى
به ها نقشه داريد، نياز گام به گام هاى جهت به رانندگى حين در وقتى
.برسيد خود مقصد به که کنند مى کمک شما

.کنيد انتخاب را رانندگى و ها نقشه > فهرست
را مناسب گزينه يک و مقصد تنظيم —  مقصد يک به رانندگى
.نماييد انتخاب

.کنيد انتخاب را خانه تا رانندگى —  خود خانه تا رانندگى
انتخاب را منزل تا روى پياده يا خانه تا رانندگى بار اولين براى اگر
.کنيد تعيين را خود اصلى مکان شود مى داده فرمان شما به کنيد، مى

را زير اقدامات از يکى ديگر، فرصتى در خود اصلى مکان تغيير براى
:دهيد انجام

.کنيد انتخاب را  اصلى، نماى در.۱

.کنيد انتخاب را مجدد تعيين > اصلى مکان > پيمايش.۲
.کنيد انتخاب را مناسب گزينه.۳

انتخاب را نقشه شده، تنظيم مقصد بدون رانندگى براى نکته
کنيد مى حرکت آن در که اى نقشه مرکز در شما مکان. کنيد

.شود مى داده نمايش
دو نماى و بچرخانيد را صفحه —  پيمايش حين در نماها تغيير
انتخاب را مسير کلى نماى يا ،پيکان نماى ،بعدى سه نماى ،بعدى
.کنيد

براى را خود دستان هميشه رانندگى هنگام. کنيد رعايت را محلى قوانين
هنگام به بايد که اى نکته اولين. بگذاريد آزاد نقليه وسيله هدايت

.است جاده در ايمنى گيرد قرار توجه مورد رانندگى
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پيمايش نماى

مسير — 1
شما جهت و مکان — 2
نما قطب — 3
)زمان فاصله، سرعت، (اطالعات نوار — 4

ايمنى و ترافيک اطالعات دريافت
هميارهاى ترافيک، رويدادهاى درباره واقعى اطالعات از استفاده با

منطقه يا کشور براى درصورتيکه سرعت، محدوده هشدارهاى و مسير،
.ببريد باال را خود رانندگى تجربه باشد، دسترس در شما

.کنيد انتخاب را رانندگى و ها نقشه > فهرست
رانندگى، پيمايش طول در —  نقشه روى ترافيک رويدادهاى مشاهده

صورت به رويدادها اين. کنيد انتخاب را ترافيک اطالعات > ها گزينه
.شودن مى داده نمايش خط و مثلث

> ترافيک اطالعات > ها گزينه —  ترافيک اطالعات بروزرسانى
.کنيد انتخاب را ترافيکاطالعاتبروزآورى

قبيل از ترافيک، رويدادهاى از اجتناب براى مسير، يک طراحى هنگام
دستگاه توانيد مى جاده، روى شده انجام عمليات يا ترافيک فشردگى

.کنيد انتخاب تنظيم را خود

> پيمايش و  اصلى، نماى در —  ترافيک رويدادهاى از اجتناب
.کنيد انتخاب را ترافيک بدليل مجدد مسيريابى

طول در سرعت هاى دوربين محل ويژگى، اين شدن فعال صورت در
نظارتى قوانين از بعضى. شود مى داده نشان شما مسير در پيمايش
.کند مى تعديل يا ممنوع را سرعت دوربين محل هاى داده از استفاده

Nokia دوربين محل هاى داده از استفاده پيامدهاى يا دقت مورد در
.گيرد نمى عهده به مسئوليتى سرعت

خود مقصد به روى پياده
نياز ها دستورالعمل به پياده بصورت مسير يک کردن دنبال براى وقتى
حتى و روى پياده مناطق ها، پارک ها، ميدان در را شما ها نقشه داريد،
.کنند مى راهنمايى فروش مراکز

.کنيد انتخاب را ها نقشه > فهرست
را مناسب گزينه يک و مقصد تنظيم —  مقصد يک به روى پياده

.نماييد انتخاب
.کنيد انتخاب را منزل تا روى پياده —  خود منزل به روى پياده

انتخاب را منزل تا روى پياده يا خانه تا رانندگى بار اولين براى اگر
.کنيد تعيين را خود اصلى مکان شود مى داده فرمان شما به کنيد، مى

را زير اقدامات از يکى ديگر، فرصتى در خود اصلى مکان تغيير براى
:دهيد انجام

.کنيد انتخاب را  اصلى، نماى در.۱
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.کنيد انتخاب را مجدد تعيين > اصلى مکان > پيمايش.۲
.کنيد انتخاب را مناسب گزينه.۳

انتخاب را نقشه شده، تنظيم مقصد بدون روى پياده براى نکته
کنيد مى حرکت آن در که اى نقشه مرکز در شما مکان. کنيد

.شود مى داده نمايش

مسير يک طراحى
از قبل را آن و کنيد ايجاد را خود مسير و کنيد، طراحى را خود سفر

.کنيد مشاهده تنظيمات کردن خاموش
.کنيد انتخاب را ها نقشه > فهرست

مسير يک ايجاد
يا آدرس يک جستجوى براى. بزنيد ضربه مکان روى نقشه، نماى در.۱

.کنيد انتخاب را جستجو مکان،

.بزنيد ضربه را)  (مکان اطالعات ناحيه.۲

.کنيد انتخاب را مسير به افزودن.۳
گزينه و جديد مسير نقطه افزودن ديگر، مسير نقطه افزودن براى.۴

.کنيد انتخاب را مناسب

مسير نقاط ترتيب تغيير
.مسير نقطه انتخاب.۱
.کنيد انتخاب را انتقال.۲
.بزنيد ضربه را مسير نقطه انتقال جهت نظر مورد مکان.۳

و ويرايش و بزنيد ضربه را مسير نقطه —  مسير نقطه مکان ويرايش
.کنيد انتخاب را مناسب گزينه

.کنيد انتخاب را مسير نمايش —  نقشه روى بر مسير مشاهده

شروع > ها گزينه > مسير نمايش —  نظر مورد مقصد به پيمايش
.کنيد انتخاب را روى پياده شروع يا رانندگى

مسير يک تنظيمات تغيير
تأثير نقشه روى مسير نمايش روش و پيمايش راهنماى بر مسير تنظيمات

.گذارد مى
دريافت براى. کنيد باز را تنظيمات زبانه مسير، ريز برنامه نماى در.۱

يا مسير نقاط > ها گزينه پيمايش، نماى از مسير ريز برنامه نماى
.کنيد انتخاب را مسير نقطه ليست

در. کنيد تنظيم روى پياده يا رانندگى روى را نقل و حمل حالت.۲
خيابانهاى بعنوان طرفه يک خيابانهاى ،روى پياده انتخاب صورت

مى خريد مراکز و ها پارک جمله از مسيرها و روها پياده معمولى،
.نمود استفاده توان

.کنيد انتخاب را دلخواه گزينه.۳
پياده و کنيد، باز را تنظيمات زبانه —  روى پياده حالت انتخاب

مستقيم خط. مستقيم خط يا ها خيابان > ترجيحى مسير > روى
داده نشان روى پياده جهت بنابراين شود مى استفاده ناحيه زمين براى
.شود مى

را تنظيمات زبانه —  کوتاهتر يا سريعتر رانندگى مسير از استفاده
مسير يا سريعتر مسير > مسير انتخاب > رانندگى و کنيد، باز

.کنيد انتخاب را کوتاهتر
و کنيد، باز را تنظيمات زبانه —  بهينه رانندگى مسير از استفاده
رانندگى مسير. کنيد انتخاب را بهينه > مسير انتخاب > رانندگى

.است سريعتر و کوتاهتر مسير دو هر مزاياى شامل بهينه
تونلها، اتوبانها، مسيريابى، در که کنيد انتخاب توانيد مى همچنين

يا شوند گرفته نظر در عوارض مشمول هاى جاده و آبى گذرگاههاى
.خير
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اتصال قابليت.۱۴
ديگر سازگار دستگاه اينترنت، به اتصال براى گزينه چندين شما دستگاه

.دهد مى پيشنهاد رايانه يا

دستيابى نقاط و داده اتصاالت
GSM شبکه در GPRS جمله از اى بسته داده اتصاالت از شما دستگاه

شبکه در خود دستگاه از زمانيکه). شبکه خدمات (کند نمى پشتيبانى
همزمان توان مى را داده اتصال چندين کنيد، مى استفاده 3G و GSM هاى
اشتراک به را داده اتصال توانند مى دستيابى نقاط و نمود فعال

مى فعال صوتى هاى تماس طول در داده اتصاالت ،3G شبکه در. بگذارند
.مانند

زمان يک در. کنيد استفاده WLAN داده اتصال از توانيد مى همچنين
داشته اختيار در فعال بصورت را سيم بى LAN اتصال يک توانيد مى تنها

مشترکى اينترنتى دستيابى نقطه از توانند مى برنامه چندين اما باشيد
.کنند استفاده

نقاط. است نياز دستيابى نقطه يک به داده، اتصال برقرارى براى
:زير موارد همانند کنيد، تعريف توانيد مى را مختلفى دستيابى

اى چندرسانه هاى پيام دريافت و ارسال براى MMS دستيابى نقطه●
پست دريافت و ارسال براى (IAP) اينترنتى دستيابى نقطه●

اينترنت به اتصال و الکترونيکى
به دسترسى براى خدمات دهنده ارائه نياز مورد دستيابى نقطه نوع

و دسترسى نحوه خصوص در. کنيد بررسى را خود نظر مورد خدمات
.بگيريد تماس خدمات دهنده ارائه با داده، اتصال خدمات در اشتراک

شبکه تنظيمات
.کنيد انتخاب را شبکه > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.شود مى جابجا UMTS و GSM هاى شبکه بين خودکار بطور شما دستگاه
نشان  با UMTS هاى شبکه. شوند مى داده نشان  با GSM هاى شبکه
.شوند مى داده
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
انتخاب صورت در. استفاده مورد شبکه انتخاب —  شبكه حالت●

پارامترهاى به توجه با و خودکار بطور دستگاه اين ،دوگانه حالت
از سيم، بى سرويس دهنده ارائه بين فرامکانى نامه توافق و شبکه
و بيشتر جزئيات براى. کند مى استفاده UMTS يا GSM هاى شبکه
خود شبکه سرويس دهنده ارائه با فرامکانى هاى هزينه از اطالع
ارائه توسط پشتيبانى صورت در فقط گزينه اين. بگيريد تماس
.شود مى داده نشان سيم بى سرويس دهنده

تعداد يا يک بين نامه موافقت نوع يک فرامکانى، نامه موافقت
يک کاربران استفاده امکان که است خدمات دهنده ارائه بيشترى

فراهم را سرويس دهندگان ارائه ساير خدمات از سرويس دهنده ارائه
.آورد مى

جهت دستگاه تنظيم براى را خودكار —  اپراتور انتخاب●
براى را دستى و آنها، از يکى انتخاب و موجود هاى شبکه جستجوى
صورت در. نماييد انتخاب ليست، از دستى بصورت شبکه انتخاب

دستگاه است، شده انتخاب دستى بطور که اى شبکه از اتصال قطع
را شبکه مجدداً تا خواهد مى شما از و کرده ايجاد خطا آهنگ يک

فرامکانى نامه موافقت داراى بايد شده انتخاب شبکه. کنيد انتخاب
.باشد شما محلى شبکه با

اتصال قابليت

۷۳.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 



هنگام در که اى گونه به را دستگاه —  سلولى اطالعات نمايش●
همراه تلفن شبکه فناورى پايه بر همراه تلفن شبکه در آن از استفاده
اطالع شما به سلولى اطالعات دريافت فعالسازى و (MCN) مايکرو
.کنيد تنظيم شود، داده

LAN سيم بى 
به و شناسايى را) WLAN (سيم بى محلى هاى شبکه تواند مى شما دستگاه

به را خود دستگاه توانيد مى ،WLAN از استفاده با. شود وصل آن
متصل کنند، مى پشتيبانى را WLAN که سازگارى هاى دستگاه و اينترنت

.کنيد

WLAN درباره
دسترس در محل در بايد ،(WLAN) سيم بى LAN اتصال از استفاده براى
محافظت ها WLAN برخى. شود متصل WLAN به بايد شما دستگاه و باشد
سرويس دهنده ارائه جانب از دسترسى کليد يک به شما و هستند، شده
.داريد نياز آنها به اتصال براى

محدود WLAN از استفاده کشورها برخى در است ممکن: نكته
داخلى فضاهاى در تنها WLAN از استفاده فرانسه، در مثال براى. باشد
تماس محلى مقامات با بيشتر، اطالعات کسب براى. است مجاز

.بگيريد
در مجازند که هايى ويژگى يا کنند، مى استفاده WLAN از که هايى ويژگى
را باترى مصرف شوند، اجرا زمينه پس در ها ويژگى ساير بودن فعال زمان
.دهند مى کاهش را باترى عمر و برده باال

:کند مى پشتيبانى زير WLAN هاى ويژگى از شما دستگاه
WAPI و IEEE 802.11b/g استانداردهاى●
گيگاهرتز ۲.۴ با اندازى راه●

●wired equivalent privacy (WEP) بيتى، ۱۲۸ حداکثر کليدهاى داراى
.۸۰۲ اعتبار تأييد هاى روش و Wi-Fi (WPA) شده محافظت دسترسى

۱x مى شبکه پشتيبانى صورت در تنها را عملکردها اين. باشد مى
.کنيد استفاده توانيد

بردن باال جهت را موجود کدگذارى هاى روش از يکى هميشه: مهم
از استفاده. کنيد فعال خود) محلى شبکه( LAN سيم بى اتصال امنيت

را شما اطالعات و ها داده به مجاز غير دسترسى خطر احتمال کدگذارى
.دهد مى کاهش

WLAN اتصاالت
نقطه يک بايد ،(WLAN) سيم بى شبکه اتصال يک از استفاده براى

که هايى برنامه جهت. کنيد ايجاد WLAN براى (IAP) اينترنتى دستيابى
استفاده دستيابى نقطه از شوند، متصل اينترنت به بايد اجرا، براى
.کنيد

اينترنتى دستيابى نقطه از استفاده با اى داده اتصال ايجاد صورت در
WLAN، اتصال يک WLAN اتصال. شود مى برقرار WLAN قطع هنگام فعال
.شود مى قطع اى داده اتصال

توانيد مى اى، بسته داده بودن فعال زمان در يا صوتى تماس يک طول در
دستيابى نقطه يک به توانيد مى فقط همزمان. کنيد استفاده WLAN از

WLAN دستيابى نقطه يک از استفاده با توانيد مى اما شويد، متصل
.کنيد اجرا را برنامه چند اينترنتى
در( WLAN از توانيد مى هنوز است، خط برون نمايه در دستگاه که هنگامى
از استفاده و WLAN اتصال برقرارى هنگام. کنيد استفاده) وجود صورت

.کنيد رعايت را اجرا قابل ايمنى مقرارت کليه که نکنيد فراموش آن،
که (MAC) رسانه دستيابى کنترل خاص آدرس بررسى براى نکته

 و باز را گير شماره کند، مى شناسايى را شما دستگاه
.کنيد وارد را #62209526#*

اتصال قابليت
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WLAN جادويى برنامه
را محلى سيم بى شبکه > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب
متصل (WLAN) سيم بى LAN به کند مى کمک شما به WLAN جادويى برنامه
.نماييد مديريت را خود WLAN اتصاالت و شويد

نقطه يک ايجاد براى کند، پيدا را هاWLAN جستجو، صورتيکه در
استفاده با وب مرورگر اندازى راه و اتصال براى (IAP) اينترنتى دستيابى

.کنيد انتخاب را وب مرورگر اندازى راه و انتخاب را اتصال ،IAP از
ورود رمز که شود مى خواسته شما از ايمن، WLAN يک انتخاب صورت در

نام بايد شما پنهان، شبکه يک به اتصال براى. کنيد وارد را مربوطه
.کنيد وارد را) SSID خدمات، مجموعه کننده تعيين (شبکه صحيح

براى باشد، اجرا حال در فعلى فعال WLAN اتصال توسط وب مرورگر اگر
پايان براى. کنيد انتخاب را وب مرور ادامه وب، مرورگر به بازگشت

انتخاب را WLAN اتصال قطع و انتخاب را اتصال فعال، اتصال به دادن
.کنيد

WLAN اينترنت دستيابى نقاط
را محلى سيم بى شبکه > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب
> ها گزينه —  شده يافت هاى شبکه ليست از ها WLAN کردن فيلتر
برنامه که ديگرى مرتبه. کنيد انتخاب را WLAN هاى شبکه کردن فيلتر

انتخابى هاى شبکه پردازد، مى ها WLAN جستجوى به WLAN جادويى
.شوند نمى داده نشان

اگر. کنيد انتخاب را جزئيات > ها گزينه —  شبکه جزئيات مشاهده
.شود مى داده نشان اتصال جزئيات کنيد، انتخاب را فعال اتصال

عملکرد حالتهاى
اصلى و ويژه: است موجود WLAN در عملکرد حالت نوع دو

مى فراهم شما براى را ارتباط نوع دو امکان ساخت زير عملکرد حالت
به دستيابى نقطه داراى دستگاه يک طريق از سيم بى هاى دستگاه: کند

WLAN يک طريق از سيم بى هاى دستگاه يا شوند، مى متصل هم به
مى متصل دار سيم LAN به WLAN به دستيابى نقطه داراى دستگاه
.شوند

مستقيم طور به را ها داده توانيد مى ها دستگاه ويژه، عملکرد حالت در
.کنند دريافت يکديگر از يا ارسال يکديگر به

سيم بى LAN تنظيمات
در زمان آيا نماييد تعيين توانيد مى) WLAN (سيم بى LAN تنظيمات در

يکبار وقت چند هر و شود داده نشان WLAN نشانگر شبکه بودن دسترس
چه به و چگونه نماييد تعيين توانيد مى همچنين. شود اسکن شبکه

WLAN تنظيمات و شود انجام اينترنت اتصال قابليت بررسى صورتى
.کنيد مشاهده را پيشرفته
> محلى سيم بى شبکه > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را تنظيمات > ها گزينه

بودن موجود نمايش —  WLAN بودن دسترس در زمان  نمايش
WLAN < کنيد انتخاب را بله.

مى دسترس در WLAN جستجوى به دستگاه که زمانى تنظيم
براى كردن اسكن و بله > WLAN بودن موجود نمايش —  پردازد
.کنيد انتخاب را ها شبكه
به اتصال آزمايش —  اينترنت توانايى بررسى تنظيمات تعيين

بعد يا خودکار بطور بررسى آيا کنيد تعيين و کرده انتخاب را اينترنت
اتصال قابليت بررسى اگر. نشود انجام بررسى هرگز يا شود انجام تاييد از

.شود مى ذخيره اينترنت مقصد ليست در دستيابى نقطه بود، موفق

اتصال قابليت
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را پيشرفته تنظيمات > ها گزينه —  پيشرفته تنظيمات مشاهده
تغيير را پيشرفته WLAN تنظيمات شود مى توصيه. کنيد انتخاب
.ندهيد

دستيابى نقاط
جديد دستيابى نقطه يک ايجاد
.کنيد انتخاب را مقصدها > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست

دهنده ارائه از پيام يک بصورت را دستيابى نقطه تنظيمات است ممکن
آنها از برخى يا دستيابى نقاط تمام است ممکن. کنيد دريافت سرويس

در باشد؛ شده تنظيم شما دستگاه براى سرويس دهنده ارائه توسط قبالً
.نيست پذير امکان آنها حذف يا ويرايش تغيير، ايجاد، صورت اين

.کنيد انتخاب را دستيابى نقطه.۱

بررسى را موجود اتصاالت که کند مى درخواست شما از دستگاه.۲
داده نمايش دارند وجود قبل از که اتصاالتى جستجو، از پس. کنيد
به جديد دستيابى نقطه يک توسط را آنها توانيد مى و شوند مى

درخواست شما از ندهيد، انجام را مرحله اين اگر. بگذاريد اشتراک
را نظر مورد تنظيمات و کنيد انتخاب را اتصال روش که شود مى

.کنيد مشخص
گروه يک خود، دستگاه در شده ذخيره دستيابى نقاط مشاهده براى
به دستيابى نقاط مختلف هاى گروه. کنيد انتخاب را دستيابى نقطه
:هستند زير شرح

اينترنتى دستيابى نقاط   

اى چندرسانه رسانى پيام دستيابى نقاط   

WAP دستيابى نقاط   

نشده بندى طبقه دستيابى نقاط   

:شوند مى مشخص زير موارد با دستيابى نقاط مختلف انواع

شده محافظت دستيابى نقطه   

اى بسته داده دستيابى نقطه   

)WLAN (سيم بى LAN دستيابى نقطه   

دستيابى نقطه هاى گروه مديريت
اتصال بار هر از بعد تکى دستيابى نقطه يک انتخاب از جلوگيرى براى

اتصال براى مختلف دستيابى نقاط داراى که را گروهى توانيد مى شبکه،
.نماييد تعيين را دستيابى نقاط ترتيب و کنيد ايجاد را هستند شبکه به

اى بسته داده دستيابى نقاط و (WLAN) بيسيم LAN توانيد مى مثال، براى
براى گروه اين از و کنيد اضافه اينترنتى دستيابى نقطه گروه به را

داشته قرار اولويت در WLAN درصورتيکه. کنيد استفاده وب جستجوى
عدم صورت در و WLAN طريق از وجود صورت در دستگاه اين باشد،

.شود مى وصل اينترنت به اى بسته داده طريق از WLAN به دسترسى
.کنيد انتخاب را مقصدها > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست
> مديريت > ها گزينه —  جديد دستيابى نقطه گروه يک ايجاد
.کنيد انتخاب را جديد مقصد
گزينه و گروه —  دستيابى نقطه گروه يک به دستيابى نقاط افزودن

.کنيد انتخاب را جديد دستيابى نقطه > ها
گروه —  ديگر گروه يک از موجود دستيابى نقطه يک کردن کپى
گزينه و برويد دستيابى نقطه به کپى براى و کنيد انتخاب را نظر مورد
.کنيد انتخاب را ديگر مقصدى در کپى > سازماندهى > ها

> ها گزينه —  گروه يک در دستيابى نقطه اولويت تغيير
.کنيد انتخاب را اولويت تغيير > سازماندهى
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اى بسته داده دستيابى نقطه تنظيمات
نقطه > مقصدها > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد دنبال را موجود هاى دستورالعمل و کنيد انتخاب را دستيابى
نقطه گروه يک —  اى بسته داده دستيابى نقطه يک ويرايش
را  با شده عالمتگذارى دستيابى نقطه و کرده انتخاب را دستيابى
دهنده ارائه جانب از شده ارائه دستورالعملهاى. نماييد انتخاب
.کنيد دنبال را سرويس

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
ارائه توسط شده ارائه دستيابى نقطه نام —  دستيابى نقطه نام●

.شما سرويس دهنده
کاربر نام به است ممکن اى داده اتصال برقرارى براى —  كاربر نام●

اختيار در سرويس دهنده ارائه جانب از معموالً که باشيد داشته نياز
.گيرد مى قرار شما

هربار در ورود رمز کردن وارد به نياز صورت در —  ورود رمز فرمان●
را بله دستگاه، در ورود رمز ذخيره به تمايل عدم يا و سرور به اتصال

.کنيد انتخاب
ورودى رمز به داده اتصال برقرارى براى است ممکن —  ورود رمز●

اختيار در سرويس دهنده ارائه جانب از معموالً که باشيد داشته نياز
.گيرد مى قرار شما

ارسال رمزدار صورت به ورود رمز هميشه اينکه براى —  اعتبار تأييد●
به امکان صورت در ورود رمز اينکه براى. کنيد انتخاب را امن شود،

.کنيد انتخاب را عادى شود، ارسال رمزدار صورت
يا وب آدرس شده، تنظيم دستيابى نقطه به بسته —  اصلى صفحه●

.کنيد وارد را اى چندرسانه رسانى پيام مرکز آدرس
با که کنيد تنظيم را دستگاه —  دستيابى نقطه از استفاده●

به خودکار طور به يا تأييد از پس دستيابى نقطه اين از استفاده
.کند پيدا اتصال مقصد

گزينه —  اى بسته داده دستيابى نقطه پيشرفته تنظيمات ويرايش
.کنيد انتخاب را پيشرفته تنظيمات > ها

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
دستگاه به داده انتقال براى را اينترنتى پروتکل نوع —  شبكه نوع●

شبکه نوع به تنظيمات ساير. کنيد انتخاب آن، از داده ارسال و خود
.دارند بستگى انتخابى

) تلفن IP آدرس● براى فقط  IPV4) — آدرس IP وارد را خود دستگاه
.کنيد

سرويس، دهنده ارائه درخواست صورت در —  DNS هاى آدرس●
اين دريافت براى. کنيد وارد را ثانويه و اوليه DNS سرور IP هاى آدرس
.کنيد حاصل تماس خود اينترنتى سرويس دهنده ارائه با ها آدرس

. پراکسى سرور آدرس تعيين —  پراكسى سرور آدرس●
.کنيد وارد را پراکسى سرور درگاه شماره —  پراكسى درگاه شماره●

محلى سيم بى شبکه دستيابى نقطه تنظيمات
نقطه > مقصدها > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد دنبال را موجود هاى دستورالعمل و کنيد انتخاب را دستيابى
نقطه گروه يک —  (WLAN) سيم بى LAN دستيابى نقطه يک ويرايش
را  با شده عالمتگذارى دستيابى نقطه و کرده انتخاب را دستيابى
دهنده ارائه جانب از شده ارائه دستورالعملهاى. نماييد انتخاب
.کنيد دنبال را WLAN سرويس

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
جستجوى يا دستى بطور كردن وارد —  سيم بى محلى شبكه نام●

هاى شبکه از يکى انتخاب صورت در. كنيد انتخاب را ها شبکه نام
تنظيمات توسط WLAN امنيت حالت و WLAN شبکه حالت موجود،
.شوند مى تعيين دستيابى، نقطه دستگاه

اتصال قابليت
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يا شود داده نمايش شبکه نام که کنيد تعيين —  شبكه وضعيت●
.خير

ويژه شبکه يک ايجاد براى را موقتى —  سيم بى محلى شبكه حالت●
انتخاب دستگاه توسط داده مستقيم دريافت و ارسال امکان ايجاد و

ويژه، شبکه در. نيست نيازى WLAN دستيابى نقطه دستگاه به کنيد،
.کنند استفاده مشابه WLAN شبکه نام از بايد ها دستگاه تمام

: کنيد انتخاب را استفاده مورد رمزگذارى —  WLAN ايمنى حالت●
WEP ،  802.1x  يا  WPA/WPA2  (٨٠٢.١x و WPA/WPA2 هاى شبکه براى

نيستند موجود موقت رمزگذارى از ، باز شبكه انتخاب صورت در. (
عملکردهاى از شبکه پيشتيبانى صورت در تنها. شود نمى استفاده

WEP ،802.1x، و WPA دارد وجود آنها از استفاده امکان.
.آغازين صفحات وب آدرس کردن وارد —  اصلى صفحه●
با که کنيد تنظيم را دستگاه —  دستيابى نقطه از استفاده●

يک تاييد از پس يا خودکار بطور دستيابى نقطه اين از استفاده
.کند ايجاد اتصال

.باشند متفاوت است ممکن موجود هاى گزينه

فعال داده اتصاالت مشاهده
انتخاب را اتصال مدير > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست

.کنيد
توانيد مى را خود اى داده اتصاالت فعال، داده اتصاالت نماى در

:کنيد مشاهده

داده هاى تماس   

اى بسته داده اتصال   

WLAN اتصاالت   

.کنيد انتخاب را اتصال قطع > ها گزينه —  اتصال قطع

انتخاب را اتصاالت همه قطع > ها گزينه —  باز اتصاالت همه قطع
.کنيد

انتخاب را جزئيات > ها گزينه —  اتصال يک جزئيات مشاهده
.کنيد

سازى همگام
هاى نشانه ها، پيام ها، يادداشت توانيد مى سازى، همگام برنامه با 

يا سازگار کامپيوتر يک در سازگار هاى برنامه با را مخاطبين و مرورگر،
.کنيد سازى همگام اينترنت روى

همگام > داده انتقال > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را سازى

متنى پيام يک صورت به را سازى همگام تنظيمات است ممکن همچنين
.کنيد دريافت سرويس دهنده ارائه جانب از خاص،

.باشد مى سازى همگام براى الزم تنظيمات شامل سازى همگام نمايه يک
شده استفاده يا فرض پيش سازى همگام نمايه برنامه، کردن باز هنگام
.شود مى داده نمايش قبلى

جديد نمايه > ها گزينه —  جديد سازى همگام نمايه يک ايجاد
.کنيد انتخاب را سازى همگام

يک —  سازى همگام نمايه در موجود هاى ويژگى کردن مشخص
کردن نظر صرف براى يا نمايه در آن گنجاندن براى را سازى همگام مورد

.کنيد انتخاب آن، از
را نظر مورد گزينه و ها گزينه —  سازى همگام هاى نمايه مديريت
.کنيد انتخاب
.کنيد انتخاب را سازى همگام > ها گزينه —  ها داده سازى همگام

اتصال قابليت
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Bluetooth اتصال
Bluetooth اتصال

هاى دستگاه ساير به سيمى بى اتصال ،Bluetooth اتصال با توانيد مى
هاى کيت و ها هدست ها، رايانه همراه، تلفن هاى دستگاه جمله از سازگار،
.کنيد برقرار خودرو

ها پرونده انتقال دستگاه، از موارد ارسال براى اتصال از توانيد مى شما
سازگار چاپگر يک از استفاده با ها پرونده چاپ و خود سازگار رايانه از

.کنيد استفاده

انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد

ارتباط جهت Bluetooth سيم بى فناورى به مجهز هاى دستگاه که آنجا از
مستقيم خط يک در که نيست نيازى کنند، مى استفاده راديويى امواج از
٣٣ (مترى ١٠ فاصله در بايد ها دستگاه اگرچه،. گيرند قرار هم مقابل و

هاى دستگاه ديگر يا ديوار مانند موانعى اما بگيرند، قرار يکديگر از) فوت
.کنند ايجاد اختالل ارتباط در است ممکن الکترونيکى

حالت و بوده هماهنگ Bluetooth 2.0 + EDR مشخصات با دستگاه اين
تصويربردارى پيشرفته، صوتى توزيع: کند مى پشتيبانى را زير هاى

انتقال گيرى، شماره طريق از شبکه به دستيابى دستگاه، تعيين اوليه،
عمومى تغيير عمومى، تصويرى/صوتى توزيع عمومى، دسترسى پرونده،
درگاه تلفن، دفترچه به دسترسى موارد، ارسال هدست، هندزفرى، مورد،

بين متقابل کارکرد از اطمينان جهت.  کارت سيم به دسترسى و سريال،
از مدل اين در ،Bluetooth آورى فن کننده پشتيبانى هاى دستگاه ساير
تعيين جهت. کنيد استفاده Nokia توسط شده تأييد جانبى لوازم

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

ممکن معتبر هاى دستگاه به اتصال فقط شود، مى قفل دستگاه وقتى
.است
را باترى مصرف کنند، مى استفاده Bluetooth اتصال از که هايى ويژگى

.دهد مى کاهش را آن عمر طول و برده باال

Bluetooth تنظيمات
انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست

.کنيد
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
●Bluetooth  — اتصال Bluetooth کنيد فعال را.
خود دستگاه کردن نمايش قابل براى —  من تلفن رؤيت قابليت●

انتخاب را همه به نمايش قابل ،Bluetooth هاى دستگاه ساير براى
نمايش از بودن رؤيت قابل اينکه از بعد زمان مدت تنظيم براى. کنيد

براى. کنيد انتخاب را نمايش مدت تعيين شود، مى تنظيم پنهان به
.کنيد انتخاب را پنهان سايرين، از خود دستگاه کردن پنهان

ساير براى نام اين. کنيد ويرايش را خود دستگاه نام —  من تلفن نام●
.است رؤيت قابل Bluetooth هاى دستگاه

موجود کارت سيم از استفاده جهت —  دور راه از کارت سيم حالت●
لوازم مانند ديگرى دستگاه شبکه، به اتصال براى شما دستگاه در

.کنيد فعال را خودرو سازگار کيت جانبى

امنيتى نکات
انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست

.کنيد
چه اينکه کنترل براى کنيد، نمى استفاده Bluetooth اتصال از زمانيکه
> Bluetooth شود، وصل آن به و کند پيدا تواند مى را شما دستگاه کسى

غير. کنيد انتخاب را پنهان > من تلفن رؤيت قابليت يا خاموش

اتصال قابليت
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تأثير شما دستگاه عملکردهاى ساير بر Bluetooth عملکرد کردن فعال
.گذارد نمى
مرتبط آن به و نکنيد قبول اتصال درخواست ناشناس هاى دستگاه از

خطرآفرين محتواى دريافت از شما دستگاه حفاظت به امر اين. نشويد
براى ترى امن روش پنهان حالت در دستگاه اندازى راه. رساند مى کمک

.است ويروسى افزار نرم از اجتناب

Bluetooth اتصال از استفاده با داده ارسال
داشته همزمان بصورت فعال Bluetooth اتصال چندين توانيد مى شما

مى هستيد، متصل سازگار گوشى يک به اگر مثال، عنوان به. باشيد
.دهيد انتقال ديگرى سازگار دستگاه به را ها پرونده توانيد

.کنيد باز را شود مى ذخيره آن در شما ارسالى مورد که اى برنامه.۱
را Bluetooth طريق از > ارسال > ها گزينه و رفته، مورد به.۲

.کنيد انتخاب
محدوده در که Bluetooth سيم بى فناورى به مجهز هاى دستگاه

عبارتند دستگاه نمادهاى. شوند مى داده نمايش دارند قرار مجاز
:از

رايانه   

تلفن   

تصويرى يا صوتى دستگاه   

ها دستگاه ساير   

.کنيد انتخاب را توقف جستجو، توقف جهت
.کنيد انتخاب شويد، متصل آن به خواهيد مى که را دستگاهى.۳

داشته نياز سازى مرتبط به ديگر دستگاه داده انتقال از قبل اگر.۴
مى سؤال ورود کد کردن وارد براى شما از و شنيده آهنگى باشد،
.شود وارد دستگاه دو هر در بايد ورود کد اين. شود
مى داده نمايش داده ارسال حال در شد، برقرار ارتباط وقتى
.شود

ها دستگاه از برخى ديگر، دستگاههاى جستجوى هنگام نکته
جهت. بدهند نشان را) دستگاه آدرس (خاصى آدرس است ممکن
را #2820*# اصلى، صفحه ئذ خود، دستگاه خاص آدرس يافتن
.کنيد وارد

ها دستگاه سازى مرتبط
مى ها، دستگاه بين Bluetooth متوالى اتصاالت سريعتر برقرارى براى

از قبل. کنيد سازى مرتبط سازگار دستگاه يک با را خود دستگاه توانيد
دستگاه کاربر با و ،)رقم ۱۶ تا ۱ (کنيد ايجاد را خود عبور کد سازى، مرتبط
هاى دستگاه. کند استفاده کد همان از نيز او که کنيد توافق نيز ديگر
عبور کد اين. دارند کارخانه در شده تنظيم ورود کد يک کاربر، رابط فاقد
.شود مى استفاده بار يک تنها

انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست
.کنيد

.کنيد باز را مرتبط هاى دستگاه زبانه.۱
دستگاه. کنيد انتخاب را جديد مرتبط دستگاههاى > ها گزينه.۲

.شود مى داده نمايش محدوده اين در موجود هاى
.کنيد انتخاب را دستگاه.۳
.کنيد وارد دستگاه دو هر در را عبور کد.۴

مى نشان دستگاه جستجوى نماى در را شده مرتبط دستگاه يک 
.دهد
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به اتصال > ها گزينه —  سازى مرتبط از بعد جانبى لوازم به اتصال
از بعد صوتى جانبى هاى لوازم برخى. کنيد انتخاب را صوتى دستگاه
.شوند مى وصل شما دستگاه به خودکار بطور سازى مرتبط
انتخاب را مجاز بعنوان تنظيم —  مجاز عنوان به دستگاه تنظيم
مى شما اطالع بدون مجاز دستگاه و شما دستگاه بين اتصاالت. کنيد
استفاده خود شخصى هاى دستگاه براى فقط اين از. شود برقرار تواند
به متعلق که هايى دستگاه يا شخصى رايانه سازگاريا هدست مثالً کنيد،

نماى در را مجاز هاى دستگاه . هستند شما اعنتماد مورد اشخاص
.دهد مى نشان شده مرتبط هاى دستگاه

را حذف > ها گزينه —  دستگاه از استفاده با سازى مرتبط لغو
.کنيد انتخاب

انتخاب را همه حذف > ها گزينه —  ها سازى مرتبط همه لغو
.کنيد

Bluetooth اتصال از استفاده با داده دريافت
و شود مى پخش آهنگى ،Bluetooth اتصال طريق از داده دريافت هنگام

 بپذيريد، اگر. کند مى سؤال شما از پيام پذيرش براى دستگاه
داده درباره اطالعات حاوى پيام توانيد مى شما و شود، مى داده نمايش

بطور دريافتى داده. بيابيد رسانى پيام دريافت صندوق پوشه در را ها
از شده دريافت هاى پيام. شود مى ذخيره دستگاه حافظه در خودکار
.شوند مى مشخص  با Bluetooth اتصال طريق

ها دستگاه کردن مسدود
جلوگيرى خود دستگاه به Bluetooth اتصال برقرارى از توانيد مى شما
.کنيد

انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست
.کنيد

به مرتبط، هاى دستگاه زبانه در —  دستگاه يک کردن مسدود
را انسداد > ها گزينه و برويد کنيد مسدود خواهيد مى که دستگاهى
.کنيد انتخاب

دستگاهى به مسدود، هاى دستگاه زبانه در —  دستگاه يک انسداد لغو
انتخاب را حذف > ها گزينه و برويد کنيد مسدود خواهيد مى که

.کنيد
را همه حذف > ها گزينه —  مسدود هاى دستگاه همه انسداد لغو

.کنيد انتخاب
مورد در شما از ديگر، دستگاه از سازى مرتبط درخواست رد صورت در

سؤال دستگاه اين از بعدى اتصال هاى درخواست تمام کردن مسدود
اضافه مسدود دستگاههاى ليست به دستگاه کنيد، قبول اگر. شود مى

.شد خواهد

دور راه از سيم حالت
کيت جانبى لوازم يک از توانيد مى دور، راه سيم حالت از استفاده با

را دور راه از کارت سيم حالت اينکه از قبل. کنيد استفاده سازگار خودرو
ديگر دستگاه از سازى مرتبط و شوند مرتبط بايد دستگاه دو کنيد، فعال
کنيد استفاده رقمى ١٦ عبور کلمه از سازى، مرتبط هنگام. شود مى شروع

.کنيد تنظيم مجاز عنوان به را ديگر دستگاه و
انتخاب را Bluetooth > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست

.کنيد

دور راه کارت سيم حالت کردن فعال
.کنيد انتخاب را Bluetooth. کنيد فعال را Bluetooth اتصال.۱
از کارت سيم حالت. کنيد فعال خود دستگاه در را کارت سيم حالت.۲

.کنيد انتخاب را دور راه
.کنيد فعال ديگر دستگاه در را دور راه کارت سيم حالت.۳
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دور راه از کارت سيم حالت شود، مى فعال دور راه سيم حالت وقتى
مى قطع سيم بى شبکه به اتصال. شود مى داده نشان نمايش صفحه روى
پوشش به که هايى ويژگى يا کارت سيم خدمات از توانيد نمى شما و شود
.کنيد استفاده دارد نياز سلولى شبکه
ها تماس توانيد مى شما است، دور راه سيم حالت در شما دستگاه وقتى

.کنيد دريافت يا برقرار شده وصل جانبى لوازم از استفاده با تنها را
در شده ريزى برنامه اضطرارى هاى شماره به تواند مى تنها شما دستگاه
.نمايد برقرار تماس دستگاه

را خاموش و روشن کليد —  دور راه کارت سيم حالت کردن فعال غير
.کنيد انتخاب را دور کارت سيم حالت از خروج و داده فشار

کابل يک از استفاده با ها داده انتقال
USB

انتخاب را USB > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد

کابل که بار هر در USB حالت انتخاب
زمان —  شود مى وصل سازگار داده

.کنيد انتخاب را بله > بپرس اتصال
بپرس اتصال زمان گزينه که صورتى در

يک طول در بخواهيد يا نباشد فعال
حالت دهيد، تغيير را حالت فعال اتصال
را زير هاى گزينه از يکى و USB اتصال
:کنيد انتخاب

●Ovi Suite  — هاى برنامه از Nokia PC
Nokia يا Nokia Ovi Suite مانند

Software Updater کنيد استفاده.
بين را داده —  انبوه سازى ذخيره●

شخصى رايانه يک و خود دستگاه
.کنيد منتقل سازگار

.کند مى چاپ سازگار چاپگر يک با را تصاوير —  تصوير انتقال●
Windows يا Nokia Music از استفاده با را موسيقى —  رسانه انتقال●

Media Player کنيد سازى همگام.

شخصى رايانه اتصاالت
به اتصال قابليتهاى از مختلفى انواع با توانيد مى را خود همراه تلفن
استفاده مورد اى داده ارتباطات هاى برنامه و سازگار شخصى رايانه
مثال، عنوان به توانيد مى Nokia Ovi Suite از استفاده با. دهيد قرار

.دهيد انتقال سازگار شخصى رايانه يک و خود دستگاه بين را تصاوير
را Ovi Suite حالت ،USB اتصال حالت با Ovi Suite از استفاده براى

.کنيد انتخاب
 در پشتيبانى منطقه به Ovi Suite درباره بيشتر اطالعات براى

www.ovi.com کنيد مراجعه.

اتصال قابليت
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اجرايى تنظيمات
را اجرايى تنظيمات > اتصال قابليتو تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب

را داده تماس اى، داده تماس اتصال براى آنالين زمان تنظيم براى
تماس از که دستيابى نقاط همه بر داده تماس تنظيمات. کنيد انتخاب

.گذارد مى تأثير کنند مى استفاده GSM داده

SIP تنظيمات
> اجرايى تنظيمات > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست

.کنيد انتخاب را SIP تنظيمات
تنظيمات به کنند، مى استفاده SIP از که شبکه خدمات از برخى براى

صورت به را تنظيمات است ممکن. است نياز (SIP) جلسه شروع پروتکل
در. کنيد دريافت خدمات دهنده ارائه جانب از خاص متنى پيام يک

يا حذف مشاهده، را تنظيمات نمايه توانيد مى SIP تنظيمات قسمت
.کنيد ايجاد

دستيابى نقطه نام کنترل
> اجرايى تنظيمات > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را APN کنترل

اى بسته داده اتصاالت توانيد مى دستيابى، نقطه نام کنترل خدمات با
نقاط از تواند مى فقط شما دستگاه ترتيب بدين و کرده محدود را

.کند استفاده مشخص اى بسته داده دستيابى
کنترل خدمات از کارت SIM که است دسترس در صورتى در تنظيم اين

.کند پشتيبانى دستيابى نقطه

دستيابى نقاط تغيير يا کنترل، سرويس کردن روشن يا خاموش براى
گزينه، اين تغيير جهت. کنيد انتخاب را مربوطه گزينه و ها گزينه مجاز،

خود سرويس دهنده ارائه با کد دريافت براى. داريد نياز ٢ پين کد به
.بگيريد تماس

اى بسته داده تنظيمات
داده > اجرايى تنظيمات > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست

.کنيد انتخاب را اى بسته
داده اتصال يک از که دسترسى نقاط تمام بر اى بسته داده تنظيمات

.گذارد مى تأثير کنند، مى استفاده اى بسته
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
موجود صورت در انتخاب صورت در —  اىبسته داده اتصال●

کند، مى پشتيبانى را اى بسته داده که اى شبکه در حضور و بودن
داده اتصال شروع. شود مى ثبت اى بسته داده شبکه در دستگاه
از تر آهسته) ايميل دريافت و ارسال براى مثال براى (فعال اى بسته

که صورتى در. است نياز هنگام در اى بسته داده اتصال برقرارى
معينى فواصل در دستگاه باشد، نداشته وجود اى بسته داده پوشش
در انتخاب صورت در. کند مى اى بسته داده اتصال برقرارى به اقدام

را اى بسته داده اتصال يک صورتى در تنها دستگاه ،نياز صورت
بکار شروع آن، به نيازمند عملکردهاى يا ها برنامه که کند مى برقرار
.کنند

داده مودم يک بعنوان دستگاه از استفاده براى —  دستيابى نقطه●
.داريد نياز دستيابى نقطه نام به سازگار، رايانه در اى بسته

در) شبکه خدمات( HSDPA از استفاده —  بسته به سريع دسترسى●
.کنيد فعال غير يا فعال را UMTS هاى شبکه

اتصال قابليت
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آنالين اشتراک.۱۵
آنالين اشتراک درباره
.کنيد انتخاب را آناليناشتراک > اينترنت > فهرست

کليپ تصاوير، توانيد مى ،)شبکه خدمات (آنالين اشتراک از استفاده با
اشتراک سرويسهاى به دستگاه از را صوتى هاى کليپ و ويديويى هاى

مى همچنين. کنيد پست ها وبالگ و ها آلبوم مثالً سازگار آنالين گذارى
در و کنيد ارسال ها سرويس اين هاى پست به و مشاهده را نظرات توانيد
.نماييد بارگيرى خود سازگار Nokia دستگاه
اشتراک خدمات بودن دسترس در و شده پشتيبانى محتواى انواع
.باشد متفاوت است ممکن آنالين

ها سرويس در اشتراک
.کنيد انتخاب را آناليناشتراک > اينترنت > فهرست

ارائه سايت وب به آنالين، گذارى اشتراک سرويس يک در اشتراک براى
سرويس اين با Nokia دستگاه که کنيد بررسى و برويد سرويس دهنده
.سايت وب در شده داده دستورالعمل طبق اشتراک ايجاد. باشد سازگار

دريافت اشتراک اين با دستگاه تنظيم براى ورودى رمز و کاربر نام شما
.کنيد مى
دستگاه در را آنالين اشتراک برنامه سرويس، يک کردن فعال براى.۱

انتخاب را كردن فعال > ها گزينه و سرويس کنيد، باز خود
.کنيد

صورتيکه در. کند ايجاد شبکه اتصال يک دهد مى امکان دستگاه به.۲
از را اى نقطه شود، داده فرمان اينترنتى دستيابى نقطه يک به

.کنيد انتخاب ليست

سرويس دهنده ارائه سايت وب در شده اراده دستورالعمل طبق.۳
.شويد خود اشتراک وارد

انتقال هزينه و ثالث شخص خدمات هزينه و بودن دسترس در براى
.بگيريد تماس مربوطه ثالث شخص يا سرويس دهنده ارائه با داده،

خود هاى اشتراک مديريت
اشتراکهاى > تنظيمات > ها گزينه خود، هاى اشتراک مشاهده براى
.کنيد انتخاب را من

را جديد اشتراک افزودن > ها گزينه جديد، اشتراک يک ايجاد براى
.کنيد انتخاب

گزينه و انتخاب را اشتراکى اشتراک، يک ورود رمز و کاربر نام تغيير براى
.کنيد انتخاب را كردن باز > ها

دستگاه از پست ارسال هنگام فرض پيش عنوان به اشتراک تنظيم براى
.کنيد انتخاب را فرض پيش بعنوان تنظيم > ها گزينه خود،
انتخاب را حذف > ها گزينه و اشتراک يک اشتراک، يک حذف براى
.کنيد

پست يک ايجاد
.کنيد انتخاب را آناليناشتراک > اينترنت > فهرست

برويد نظر مورد سرويس به سرويس، يک به رسانه هاى پرونده پست براى
سرويس درصورتيکه. کنيد انتخاب را جديد بارگذارى > ها گزينه و

کانال دهد، ارائه ها پرونده پست براى را هايى کانال آنالين اشتراک
.کنيد انتخاب را انتخابى

آنالين اشتراک
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گزينه پست، به صوتى کليپ يا ويديويى کليپ تصوير، يک افزودن براى
.کنيد انتخاب را درج > ها
.کنيد انتخاب پست براى توضيح يا عنوان يک امکان صورت در

.کنيد انتخاب را :ها برچسب پست، اين به ها برچسب افزودن براى
را :محل پرونده، در موجود محل اطالعات پست فعالسازى براى

.کنيد انتخاب
انتخاب را بارگذارى > ها گزينه سرويس، اين به پست ارسال براى
.کنيد

 گالرى از ها پرونده ارسال
پست آنالين اشتراک سرويس يک به گالرى از را ها پرونده توانيد مى

.کنيد

را کنيد ارسال خواهيد مى که هايى پرونده وگالرى > فهرست.۱
.کنيد انتخاب

انتخاب را دلخواه اشتراک و بارگذارى > ارسال > ها گزينه.۲
.کنيد

.لزوم صورت در خود پست ويرايش.۳
.نماييد انتخاب را بارگذارى > ها گزينه.۴

 Nokia فيلم مركز.۱۶
شبکه خدمات( Nokia فيلم مرکز با يا اى بسته داده طريق از توانيد مى ،(

سرويس از مستقيم طور به را جريانى ويديويى هاى کليپ ،WLAN اتصال
هاى کليپ توانيد مى همچنين. کنيد بارگيرى سازگار اينترنت تصويرى
و داده انتقال خود دستگاه به سازگار شخصى رايانه يک از را ويديويى

.کنيد مشاهده فيلم مرکز در را آنها
ممکن ها فيلم بارگيرى جهت اى بسته داده دستيابى نقاط از استفاده

دهنده ارائه شبکه طريق از ها داده از زيادى حجم انتقال باعث است
با داده انتقال هاى هزينه از اطالع براى. شود شما دستگاه به سرويس

.بگيريد تماس خود سرويس دهنده ارائه
.باشد شده تعيين پيش از خدمات داراى است ممکن شما دستگاه

يا رايگان است ممکن سرويس دهندگان ارائه سوى از شده ارائه محتواى
سرويس دهنده ارائه يا خدمات طريق از را ها هزينه. باشد هزينه مشمول
.کنيد بررسى

ويديويى هاى کليپ بارگيرى و مشاهده
تصويرى هاى سرويس به اتصال

.کنيد انتخاب را فيلم مرکز > ها برنامه > فهرست.۱
افزودن تصويرى، هاى سرويس نصب جهت سرويس به اتصال براى.۲

سرويس کاتالوگ از را نظر مورد تصويرى سرويس و جديد سرويس
.کنيد انتخاب

Nokia فيلم مركز
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ويديويى کليپ مشاهده
دريافت شبکات شده نصب تصويرى هاى سرويس محتواى مرور براى
.کنيد انتخاب را فيلم

.شود مى تقسيم مقوله چندين به تصويرى هاى سرويس برخى محتواى
.کنيد انتخاب را اى مقوله تصويرى، هاى کليپ جستجوى براى
انتخاب را فيلم جستجوى سرويس، در ويديويى کليپ جستجوى براى
.نباشد دسترس در ها سرويس همه براى جستجو است ممکن. کنيد
اما کرد پخش مستقيم طور به توان مى را تصويرى هاى کليپ از برخى
يک بارگيرى جهت. نمود بارگيرى دستگاه در ابتدا بايد را ديگر برخى
خروج صورت در. کنيد انتخاب را بارگيرى > ها گزينه تصويرى، کليپ

تصويرى هاى کليپ. يابد مى ادامه زمينه پس در بارگيرى برنامه، از
.شوند مى ذخيره من هاى فيلم در شده بارگيرى
گزينه شده، بارگيرى کليپ مشاهده يا ويديويى کليپ يک پخش جهت

براى تصويرى، کليپ يک پخش هنگام. کنيد انتخاب را پخش > ها
به را صفحه کننده، پخش کنترل جهت کنترل کليدهاى از استفاده
صدا ميزان کليد از صدا، ميزان تنظيم جهت. بزنيد ضربه آهستگى
.کنيد استفاده

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

.نداريد نگه گوشتان
:کنيد انتخاب زير هاى گزينه ميان از و ها گزينه

يا شده متوقف مورد يک بارگيرى ادامه —  بارگيرى سرگيرى از●
.ناموفق

.بارگيرى يک لغو —  بارگيرى لغو●

در گزينه اين. تصويرى کليپ يک نمايش پيش —  نمايش پيش●
.است موجود سرويس توسط پشتيبانى صورت

.تصويرى کليپ درباره اطالعاتى مشاهده —  شبکه جزئيات●
.تصويرى هاى کليپ ليست نوسازى —  ليست نوسازى●
.وب مرورگر در پيوند کردن باز —  مرورگر در پيوند کردن باز●

ها بارگيرى برنامه
است ممکن تصويرى هاى کليپ خودکار بارگيرى براى برنامه تنظيمات

سرويس دهنده ارائه شبکه طريق از داده زيادى مقدار انتقال باعث
ارائه با اطالعات انتقال هزينه مورد در بيشتر اطالعات کسب براى. شود

بارگيرى يک بندى زمان جهت. بگيريد تماس خود سرويس دهنده
را ها بارگيرى برنامه > ها گزينه سرويس، يک در ها فيلم براى خودکار
را جديد ويديويى هاى کليپ خودکار بطور فيلم مرکز. کنيد انتخاب
.کند مى بارگيرى کنيد مى تعيين شما که زمانى در و روزانه
عنوان به را دستى بارگيرى شده، بندى زمان هاى بارگيرى لغو براى
.کنيد انتخاب بارگيرى روش

فيلم خبرى منابع
.کنيد انتخاب را فيلم مرکز > ها برنامه > فهرست
خبرى منابع از استفاده با شده نصب تصويرى هاى سرويس محتواى

RSS شبکات خود، خبرى منابع مديريت و مشاهده براى. شوند مى پخش
.کنيد انتخاب را فيلم دريافت
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى و ها گزينه

فعلى خبرى منابع هاى اشتراک بررسى —  شبکه در اشتراک●
.خود

.فيلم يک اطالعات مشاهده —  شبکه جزئيات●

Nokia فيلم مركز
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طريق از. جديد خبرى منابع در اشتراک —  خبرى منبع افزودن●
هاى سرويس از خبرى منبع يک انتخاب براى را فيلم فهرست
.کنيد انتخاب فيلم راهنماى فهرست در موجود

.خبرى منابع کليه محتواى نوسازى —  شبکات نوسازى●
خاص، خبرى منابع اشتراک هاى گزينه مديريت —  حساب مديريت●

.وجود صورت در
.دلخواه محل به تصويرى هاى کليپ انتقال —  انتقال●

از را خبرى منبع خبرى، منبع يک در موجود هاى فيلم مشاهده براى
.کنيد انتخاب ليست

من هاى فيلم
مرکز برنامه در تصويرى هاى کليپ همه ذخيره محل يک من هاى فيلم
شده ضبط و شده بارگيرى تصويرى هاى کليپ توانيد مى. باشد مى فيلم

.کنيد بندى ليست جداگانه نماهاى در را دستگاه دوربين با
را پوشه تصويرى، هاى کليپ مشاهده و پوشه يک کردن باز براى.۱

از استفاده براى تصويرى، کليپ يک پخش هنگام. کنيد انتخاب
آهستگى به را صفحه کننده، پخش کنترل جهت کنترل کليدهاى

.بزنيد ضربه
.دهيد فشار را صدا ميزان کليد صدا، ميزان تنظيم جهت.۲

:کنيد انتخاب زير هاى گزينه ميان از و ها گزينه
يا شده متوقف مورد يک بارگيرى ادامه —  بارگيرى سرگيرى از●

.ناموفق
.بارگيرى يک لغو —  بارگيرى لغو●
.تصويرى کليپ درباره اطالعاتى مشاهده —  فيلم جزئيات●
نام با مشابه جستجو عبارت يک. تصويرى کليپ يک يافتن —  يافتن●

.کنيد وارد را پرونده

شده استفاده يا آزاد فضاى مقدار مشاهده —  حافظه وضعيت●
.حافظه

مقوله. تصويرى هاى کليپ بندى ترتيب —  اساس بر بندى ترتيب●
.کنيد انتخاب را دلخواه

يا در کپى. تصويرى هاى کليپ کپى يا انتقال —  کپى و انتقال●
.کنيد انتخاب را دلخواه محل و انتقال

شخصى رايانه از فيلم انتقال
شخصى ويديويى هاى کليپ سازگار، USB داده کابل يک از استفاده با

فقط فيلم مرکز. کنيد منتقل سازگار هاى دستگاه فيلم مرکز به را خود
دستگاه پشتيبانى مورد قالبشان که دهد مى نشان را ويديويى کليپهاى

.باشد
حافظه يک عنوان به شخصى رايانه در خود دستگاه مشاهده جهت.۱

کنيد، منتقل آن به را داده حاوى پرونده گونه هر توانيد مى که انبوه
.شويد متصل شخصى رايانه به USB کابل يک از استفاده با

بايدانبوه سازى ذخيره. کنيد انتخاب اتصال حالت عنوان به را.۲
.دهيد قرار دستگاه در سازگار حافظه کارت يک

را شخصى رايانه در کپى جهت نظر مورد ويديويى هاى کليپ.۳
.کنيد انتخاب

منتقل حافظه کارت در E:\My Videos به را ويديويى هاى کليپ.۴
.کنيد
در موجود من هاى فيلم پوشه در شده منتقل ويديويى هاى کليپ
در موجود تصويرى هاى پرونده. شود مى داده نمايش فيلم مرکز
.شوند نمى داده نمايش دستگاه ديگر هاى پوشه

Nokia فيلم مركز
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فيلم مرکز تنظيمات
را زير موارد از يکى و تنظيمات > ها گزينه فيلم، مرکز اصلى نماى در

:کنيد انتخاب
خواهيد مى که ويديويى سرويسهاى —  ويديويى سرويس انتخاب●

جزئيات توانيد مى همچنين. کنيد انتخاب را شود ظاهر فيلم مرکز در
سرويس توانيد نمى. کنيد مشاهده و حذف، اضافه، را فيلم سرويس

.کنيد ويرايش را شده نصب پيش از فيلم هاى
براى استفاده مورد شبکه مقصد تعيين براى —  اتصال تنظيمات●

اتصال انتخاب براى. کنيد انتخاب را شبکه اتصال شبکه، اتصال
هميشه کند، مى باز را شبکه اتصال فيلم مرکز که بار هر دستى بصورت
.کنيد انتخاب را شود سؤال
از استفاده تأييد ،GPRS اتصال بودن روشن يا خاموش تنظيم براى

GPRS کنيد انتخاب را.

را رومينگ تأييد رومينگ، بودن روشن يا خاموش تنظيم براى
.کنيد انتخاب

ورود رمز. ها فيلم براى سنى محدوديت تنظيم —  والدين کنترل●
براى کارخانه تنظيم. باشد مى دستگاه قفل کد رمز مشابه نياز مورد
که هايى فيلم درخواستى، فيلم هاى سرويس در. است 12345 قفل کد

را است باالتر يا و ايد نموده تنظيم شما که سنى براى سنى محدوديت
.سازد مى پنهان

حافظه در شده بارگيرى فيلمهاى کنيد انتخاب —  برگزيده حافظه●
.سازگار حافظه کارت در يا شوند ذخيره دستگاه

بندانگشتى تصاوير آيا کنيد انتخاب —  بندانگشتى تصاوير●
.خير يا شود داده نمايش و بارگيرى فيلم خبرى عناوين در موجود

اينترنت.۱۷
وب مرورگر درباره

.کنيد انتخاب را وب > اينترنت > فهرست

ديدن خود دلخواه هاى سايت وب از و باشيد داشته دسترسى اخبار به
صفحات مشاهده براى خود تلفن وب مرورگر از توانيد مى شما. کنيد
.کنيد استفاده اينترنت روى وب
.شويد وصل اينترنت به بايد وب در مرور براى

وب مرور
.کنيد انتخاب را وب > اينترنت > فهرست

ارائه از داده يکسان حجم داراى هاى برنامه فاقد شما اگر نکته
ها داده هزينه در جويى صرفه براى هستيد، خود سرويس دهنده

به اتصال براى WLAN از توانيد مى خود، تلفن صورتحساب در
.کنيد استفاده اينترنت

وارد را وب آدرس کنيد، انتخاب را وب آدرس نوار —  سايت وب به برو
.کنيد انتخاب را  و کنيد

کنيد، انتخاب را وب آدرس نوار اينترنت، در جستجو براى نکته
انتخاب را وب آدرس نوار زير پيوند و کنيد وارد را جستجو واژه
.کنيد
دو هر بگذاريد، صفحه روى را انگشت دو —   منفى يا مثبت بزرگنمايى

.کنيد جدا هم از يا بکشيد هم با را خود انگشت

اينترنت
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استفاده ها داده موقت ذخيره براى که است اى حافظه موقت حافظه
نياز عبور کلمه به که محرمانه اطالعات به دسترسى براى اگر. شود مى

استفاده بار هر از بعد ايد، يافته دست آنها به يا ايد نموده اقدام دارند
يافته دست آنها به که خدماتى يا اطالعات. کنيد تخليه را پنهان حافظه

.شود مى نگهدارى پنهان حافظه در ايد

کردن پاک > خصوصى >  >  —  پنهان حافظه کردن خالى
.کنيد انتخاب را پنهان حافظه > خصوصى داده

نشانه يک افزودن
نماى به را آنها کنيد، مى بازديد يکسانى هاى سايت وب از هميشه اگر

داشته دسترسى آنها به آسانى به بتوانيد تا کنيد، اضافه خود هاى نشانه
.باشيد

.کنيد انتخاب را وب > اينترنت > فهرست
.کنيد انتخاب را  >  جستجو، هنگام

>  —  مرور حين در ها نشانه در موجود هاى سايت وب به رفتن

.کنيد انتخاب را نشانه يک و 

خبرى سرويس يک در اشتراک
از اطالع براى خود دلخواه هاى سايت وب از مرتب بطور نيست الزم

مشترک خبرى هاى سرويس در توانيد مى شما. کنيد ديدن جديد موارد
.کنيد برقرار مطالب جديدترين به پيوندى خودکار بطور و شويد

.کنيد انتخاب را وب > اينترنت > فهرست

از. شوند مى داده نشان  با هميشه وب صفحات خبرى هاى سرويس
وبالگ هاى ورودى يا خبرى عناوين آخرين مثالً گذارى اشتراک براى آنها

.شود مى استفاده
>  و برويد است خبرى سرويس داراى که وب صفحه يا وبالگ يک به

.کنيد انتخاب را دلخواه خبرى سرويس و 
وب، خبرى هاى سرويس نماى در —  خبرى سرويس يک آورى روز به
شو، باز منوى از و داريد نگه و کرده انتخاب را خبرى سرويس يک

.کنيد انتخاب را نوسازى
نماى در —  خودکار رسانى روز به براى خبرى سرويس يک تنظيم

داريد نگه و کرده انتخاب را خبرى سرويس يک وب، خبرى هاى سرويس
.کنيد انتخاب را خودكار روزآورى به > ويرايش شو، باز منوى از و

جستجو.۱۸
جستجو درباره
.کنيد انتخاب را جستجو > اينترنت > فهرست
براى اينترنتى جستجوى هاى سرويس از سازد مى قادر را شما جستجو
قابليت و محتوا. کنيد استفاده تصاوير و ها سايت وب مثالً يافتن،

.باشند متفاوت است ممکن ها سرويس دسترسى

جستجو يک شروع
.کنيد انتخاب را جستجو > اينترنت > فهرست

جهت نظر مورد هاى واژه خود، همراه تلفن محتويات جستجوى براى
مرور را محتوا هاى گروه يا کنيد وارد جستجو قسمت در را جستجو
صورت به نتيجه کنيد، مى وارد را جستجو هاى واژه که هنگامى. نماييد
هاى واژه با داشتن مطابقت صورت در. شود مى بندى طبقه گروه

جستجو
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مى ظاهر جستجو ليست باالى قسمت در موجود نتيجه آخرين جستجو،
.شود
يک و اينترنت جستجوى اينترنت، در وب صفحات جستجوى براى
در را خود جستجوى هاى واژه و کنيد انتخاب جستجو دهنده ارائه

بعنوان شده انتخاب جستجوى دهنده ارائه. کنيد وارد جستجو قسمت
.شود مى تنظيم فرض پيش اينترنت جستجوى دهنده ارائه
براى است، شده تنظيم قبل از فرض پيش جستجوى دهنده ارائه اگر

دهنده ارائه از استفاده براى يا کنيد انتخاب را آن جستجو شروع
.نماييد انتخاب را ديگر جستجو سرويسهاى ديگر، جستجوى

> تنظيمات > ها گزينه فرض، پيش جستجوى دهنده ارائه تغيير براى
.کنيد انتخاب را ها سرويس جستجو

جستجوى دهندگان ارائه يافتن براى منطقه يا کشور تنظيم تغيير براى
.کنيد انتخاب را منطقه يا كشور > تنظيمات > ها گزينه بيشتر،

Ovi فروشگاه.۱۹
Ovi فروشگاه درباره

ها، فيلم کاربردى، هاى برنامه ها، بازى توانيد مى ،Ovi فروشگاه با 
خود دستگاه در را همراه تلفن زنگ هاى آهنگ و ها مضمون تصاوير،
استفاده با بايد را موارد بقيه هستند؛ رايگان موارد برخى. کنيد بارگيرى

.کنيد پرداخت همراه تلفن صورتحساب طريق از يا اعتبارى کارت از
ارائه و سکونت محل کشور به پرداخت هاى رش به دسترسى قابليت
با سازگار محتواى Ovi فروشگاه. دارد بستگى شما شبکه سرويس دهنده
مى ارائه را شما محل و سليقه با مرتبط و شما همراه تلفن دستگاه

.دهد

ها برنامه ساير.۲۰
 ساعت
تاريخ و زمان تنظيم
.کنيد انتخاب را ساعت > ها برنامه > فهرست
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و تنظيمات > ها گزينه

.کنيد تنظيم را زمان —  ساعت●
.کنيد تنظيم را تاريخ —  تاريخ●

ساعت، خودکار روزآورى به جهت —  زمان خودکار روزآورى به●
خدمات(شما دستگاه زمانى منطقه به مربوط اطالعات و تاريخ
.کنيد تنظيم را شبکه ،)شبکه

زنگدار ساعت
.کنيد انتخاب را ساعت > ها برنامه > فهرست

Ovi فروشگاه
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جديد هشدار تنظيم
.کنيد انتخاب را جديد هشدار.۱
.کنيد تنظيم را هشدار زمان.۲
صورت تکرار اين زمانى چه و شود تکرار هشدار آيا اينکه تنظيم براى.۳

.کنيد انتخاب را تكرار گيرد
.کنيد انتخاب را شد انجام.۴

هشدار يک . کنيد انتخاب را هشدارها —  شما هشدارهاى مشاهده
.دهد مى نشان را تکرارى هشدار يک .دهد مى نشان را فعال

و برويد هشدار به کنيد، انتخاب را هشدارها —  هشدار يک حذف
.کنيد انتخاب را هشدار زنگ حذف > ها گزينه
هشدار پايان از بعد اگر. کنيد انتخاب را توقف —  هشدار توقف

شنيده هشدار آهنگ و شده روشن دوباره دستگاه شد، خاموش دستگاه
.شود مى

.کنيد انتخاب را زنگ تعويق —  تعويق جهت هشدار تنظيم
زنگ تعويق زمان > تنظيمات > ها گزينه —  تعويق زمان تعيين
.کنيد انتخاب را هشدار
ساعت زنگ آهنگ > تنظيمات > ها گزينه —  هشدار آهنگ تغيير

.کنيد انتخاب را

جهانى ساعت
هاى موقعيت در را فعلى زمان توانيد مى جهانى، ساعت از استفاده با

.کنيد مشاهده مختلف
.کنيد انتخاب را ساعت > ها برنامه > فهرست
.کنيد انتخاب را جهانى ساعت —  زمان مشاهده

انتخاب را محل افزودن > ها گزينه —  ليست به ها محل افزودن
.کنيد

بعنوان تنظيم > ها گزينه و رفته محل به —  خود فعلى محل تنظيم
انتخابى مکان اساس بر شما دستگاه زمان. کنيد انتخاب را فعلى شهر
زمانى منطقه با و صحيح زمان که کنيد حاصل اطمينان. کند مى تغيير
.دارد مطابقت شما

تقويم
.کنيد انتخاب را تقويم > فهرست تقويم، کردن باز براى

تقويم نماهاى
گزينه روزانه، کارهاى يادداشت و هفته ماه، نماى بين جابجايى براى
.کنيد انتخاب را روزانه کارهاى يا ،هفته ،روز > نما تغيير > ها

نمايش تقويم کردن باز هنگام که نمايى يا هفته شروع روز تغيير جهت
را تنظيمات > ها گزينه تقويم، هشدار زنگ تنظيمات يا شود، مى داده

.کنيد انتخاب
انتخاب را تاريخ به رفتن > ها گزينه خاص، تاريخ يک به رفتن براى
.کنيد

تقويم ابزار نوار
:کنيد انتخاب را زير موارد ابزار نوار از

.ماه نماى انتخاب —  بعدى نماى ●
.هفته نماى انتخاب —  بعدى نماى ●
.روز نماى انتخاب —  بعدى نماى ●
.روزانه کار نماى انتخاب —  بعدى نماى ●
.جديد مالقات قرار يادآور افزودن —  جديد جلسه ●

ها برنامه ساير
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اضافه جديد کار يادداشت يک —  جديد روزانه يادداشت ●
.کنيد

پرونده مدير
پرونده مدير درباره
.کنيد انتخاب را پرونده مدير > ها برنامه > فهرست

درايو يک يا دستگاه در را ها پرونده توانيد مى پرونده مدير از استفاده با
.نماييد باز و کنيد مديريت کرده، مرور سازگار، خارجى

ها پرونده سازماندهى و يافتن
.کنيد انتخاب را پرونده مدير > ها برنامه > فهرست

متن. کنيد انتخاب را يافتن > ها گزينه —  پرونده يک جستجوى
.کنيد وارد را پرونده نام با مشابه جستجوى

و سازماندهى > ها گزينه —  ها پوشه و ها پرونده کپى و انتقال
.کنيد انتخاب را دلخواه گزينه

و اساس بر بندى ترتيب > ها گزينه —  ها پرونده بندى ترتيب
.کنيد انتخاب را نظر مورد مقوله

حافظه کارت ويرايش
کنيد فرمت را آن توانيد مى حافظه کارت روى هاى داده کردن پاک براى

محافظت را حافظه کارت روى هاى داده ورود رمز يک با توانيد مى يا
.کنيد

.کنيد انتخاب را پرونده مدير > ها برنامه > فهرست
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و ها گزينه

کارت کردن فرمت يا نام تغيير —  حافظه کارت هاى گزينه●
.حافظه

مى محافظت حافظه کارت از ورود رمز —  حافظه كارت ورود رمز●
.کند

.حافظه کارت قفل کردن باز —  حافظه كارت قفل كردن باز●
مى موجود ها گزينه اين سازگار، حافظه کارت وجود صورت در فقط

.باشند

ها پرونده پشتيبان هاى نسخه گرفتن
.کنيد انتخاب را پرونده مدير > ها برنامه > فهرست
حافظه کارت در خود دستگاه حافظه از منظم بطور که شود مى پيشنهاد

.کنيد تهيه پشتيبان نسخه سازگار رايانه يک در يا
 — حافظه کارت يک به دستگاه حافظه از پشتيبان نسخه گرفتن
.کنيد انتخاب را تلفن پشتيبان حافظه > ها گزينه

> ها گزينه —  دستگاه حافظه به حافظه کارت از داده بازيابى
.کنيد انتخاب را حافظه کارت از بازيابى
از و کنيد وصل سازگار رايانه يک به را خود دستگاه توانيد مى همچنين

Nokia Ovi Suite کنيد استفاده پشتيبان نسخه تهيه براى.

برنامه مدير
در شده نصب افزارى نرم هاى بسته توانيد مى برنامه، مدير از استفاده با

نصب هاى برنامه جزئيات توانيد مى شما. کنيد مشاهده را خود دستگاه
تعيين را نصب تنظيمات و حذف را ها برنامه کنيد، مشاهده را شده،
.کنيد
نصب خود دستگاه در را افزار نرم و برنامه نوع دو توانيد مى شما
.کنيد
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jar. يا jad. پسوندهاى با ™Java فناورى اساس بر JME هاى برنامه●
با Symbian عامل سيستم جهت مناسب افزارهاى نرم و ها برنامه ساير●

sisx.  يا sis.  پسوندهاى
.کنيد نصب را خود دستگاه با سازگار افزار نرم فقط

ها برنامه نصب
خود دستگاه به سازگار رايانه يک طريق از توانيد مى را نصب هاى پرونده
پيام يک صورت به را آنها يا کنيد، بارگيرى مرور حين در کنيد، منتقل

اتصال هاى روش ساير از استفاده با يا ايميل پيوست اى، چندرسانه
.کنيد دريافت Bluetooth اتصال مانند
برنامه کننده نصب از توانيد مى خود، دستگاه در برنامه يک نصب براى

Nokia در موجود Nokia Ovi Suite کنيد استفاده.
.کنيد انتخاب را برنامه مدير و تنظيمات > فهرست
نصب هاى برنامه و دارند، قرار ها شدنى نصب پوشه در نصب هاى پرونده
.هستند ها شده نصب پوشه در شده

:هستند زير موارد بيانگر نمادهاى

SISX يا SIS برنامه   

Java برنامه    

ابزارک   

حافظه کارت در شده نصب برنامه   

دريافت مطمئن منابع از که را افزارهايى نرم و ها برنامه تنها: مهم
تصويب مورد يا بوده Symbian Signed که هايى برنامه قبيل از اند، شده

قرار استفاده مورد و نصب اند گرفته قرار ™Java Verified هاى آزمايش
.دهيد
:کنيد بررسى را زير موارد برنامه، نصب از قبل
مشاهده را برنامه سازنده يا دهنده ارائه و نسخه، شماره برنامه، نوع●

.کنيد انتخاب را جزئيات مشاهده > ها گزينه. کنيد
> :جزئيات. کنيد مشاهده را برنامه امنيتى مجوز جزئيات●

از استفاده. کنيد انتخاب را جزئيات مشاهده > :مجوزها
.کنيد کنترل مجوز مديريت در را ديجيتال مجوزهاى

اصالح و روزآورى به داراى که کنيد مى نصب را اى پرونده که صورتى در
را اصلى نصب پرونده که صورتى در فقط باشد، مى موجود برنامه براى

کپى شده حذف افزار نرم بسته از کامل پشتيبان نسخه يک يا و داشته
برنامه بازيابى براى. کنيد بازيابى را اصلى برنامه توانيد مى باشيد، گرفته
يا اصلى نصب پرونده از مجدداً را آن و کرده حذف را برنامه اصلى،
.کنيد نصب پشتيبان کپى نسخه
مفقود صورت در. داريد نياز JAR پرونده به Java هاى برنامه نصب براى
آنرا کند درخواست شما از است ممکن دستگاه پرونده، اين شدن

موجود برنامه براى دستيابى نقطه هيچ که صورتى در. کنيد بارگيرى
.کنيد انتخاب را اى نقطه شود مى درخواست شما از نباشد،

برنامه نصب
يا بيابيد برنامه مدير در نصب هاى پرونده پوشه در را نصب پرونده.۱

جستجو رسانى پيام در خود دريافت صندوق يا پرونده مدير در را آن
.کنيد

را نصب > ها گزينه و نصب جهت نظر مورد برنامه برنامه، مدير در.۲
نصب شروع براى را نصب پرونده ديگر، هاى برنامه در. کنيد انتخاب
.کنيد انتخاب

مى نشان نصب پيشرفت درباره اطالعاتى دستگاه نصب، طول در
مجوز يا ديجيتالى امضاى فاقد که اى برنامه نصب صورت در. دهد

ها برنامه ساير
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از که صورتى در فقط. دهد مى نمايش را هشدارى دستگاه باشد، مى
.دهيد ادامه را نصب هستيد، مطمئن برنامه محتواى و سازنده

در. کنيد باز منو در را برنامه —  شده نصب برنامه يک کردن باز
نصب پوشه در باشد، شده تعيين فرض پيش پوشه فاقد برنامه که صورتى

.شود مى نصب اصلى فهرست در ها شده
 — است شده حذف يا نصب افزارى نرم هاى بسته کدام ببينيد
.کنيد انتخاب را ثبت دفترچه مشاهده > ها گزينه

تواند مى ويروس آنتى برنامه يک از تنها شما تلفن دستگاه: مهم
مى ويروس آنتى عملکرد با برنامه يک از بيش داشتن. کند پشتيبانى

آن عملکرد توقف باعث يا گذاشته تأثير دستگاه کار و عملکرد بر تواند
.شود
,sis. (نصب هاى فايل سازگار، حافظه کارت يک در ها برنامه نصب از پس
.sisx (بخش است ممکن ها فايل اين. مانند مى باقى دستگاه حافظه در

براى. شوند ها فايل ساير ذخيره از مانع و کرده اشغال را حافظه از زيادى
از پشتيبان نسخه تهيه جهت Nokia Ovi Suite از کافى، حافظه داشتن
ويژگى از سپس کرده، استفاده سازگار رايانه يک در نصب هاى فايل

استفاده دستگاه حافظه از نصب هاى فايل حذف براى فايل مديريت
از را پيام اين باشد، sis. فايل يک پيام پسوند که صورتى در. نماييد

.کنيد حذف ها پيام دريافت صندوق

ها برنامه حذف
حذف توانيد مى را هايى برنامه موجود، حافظه ميزان افزايش براى
.ايد کرده نصب که کنيد

.کنيد انتخاب را تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را برنامه مدير.۱
.کنيد انتخاب را برنامه حذف > ها گزينه > ها شده نصب.۲

.کنيد انتخاب را بله.۳
اصلى افزار نرم بسته که صورتى در فقط کنيد، مى حذف را اى برنامه اگر
باشيد، داشته را شده حذف افزار نرم بسته از کامل پشتيبان نسخه يک يا

ممکن افزار، نرم بسته حذف صورت در. کنيد نصب دوباره آنرا توانيد مى
.کنيد باز را افزار نرم آن با شده ايجاد اسناد نتوانيد ديگر است
آن باشد، مرتبط کرديد حذف که افزارى نرم بسته به ديگرى افزار نرم اگر

بيشتر، جزئيات از اطالع جهت. نکند کار ديگر است ممکن افزار نرم بسته
.کنيد مراجعه شده نصب افزار نرم بسته اسناد به

برنامه مدير تنظيمات
.کنيد انتخاب را برنامه مدير و تنظيمات > فهرست

:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و نصب تنظيمات
امضاى فاقد که Symbian افزار نرم نصب —  افزار نرم نصب●

.کنيد رد يا قبول را است شده تأييد ديجيتالى
نصب از قبل را آنالين مجوزهاى —  مجوز خطى درون بررسى●

.کنيد بررسى برنامه
جهت استفاده مورد فرض پيش وب آدرس —  وب فرض پيش آدرس●

.کنيد تنظيم را آنالين مجوزهاى بررسى

از استفاده با افزار نرم رسانى روز به
خود دستگاه

شما دستگاه براى ها رسانى روز به آيا که کنيد بررسى توانيد مى شما
).شبکه خدمات (کنيد بارگيرى خود دستگاه در را آنها و موجودند،
جستجوى > ها گزينه و دستگاه مدير > تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را روز به هاى نسخه

ها برنامه ساير

.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011©  ۹۴



RealPlayer 
هاى پرونده يا پخش را ويديويى هاى کليپ توانيد مى ،RealPlayer با

.نمود پخش مستقيم بصوورت دستگاه در آنها ذخيره بدون را رسانه
هاى قالب همه تغيير يا پرونده هاى قالب همه RealPlayer نيست الزم

.نمايد پشتيبانى را پرونده
.کنيد انتخاب را RealPlayer > ها برنامه > فهرست

RealPlayer ابزار نوار
.کنيد انتخاب را RealPlayer > ها برنامه > فهرست

اخير، شده پخش نماهاى و جريانى پيوندهاى ويديويى، هاى کليپ در
:باشند دسترس در است ممکن زير ابزار نوار نمادهاى

.جريانى پيوند يا ويديويى کليپ يک ارسال —  ارسال ●
.کنيد پخش را فيلم پخش يا ويديوئى کليپ —   پخش ●
.کنيد حذف را جريانى پيوند يا ويديوئى کليپ يک —  حذف ●
.اخير شده پخش ليست از پرونده يک حذف —  کردن پاک ●

ويديويى کليپ يک پخش
.کنيد انتخاب را RealPlayer > ها برنامه > فهرست
کليپ يک و ويديويى هاى کليپ —  ويديويى کليپ يک پخش

.کنيد انتخاب را ويديويى
را اخير موارد اصلى، نماى در —  شده پخش اخيراً هاى فايل ليست
.کنيد انتخاب

انتخاب را زير موارد از يکى و ها گزينه و برويد ويديويى کليپ يک به
:کنيد

مخاطب يک به را ويديويى کليپ يک —  ويدئويى کليپ از استفاده●
.کنيد تنظيم زنگ آهنگ عنوان به را آن يا دهيد تخصيص

مورد چندين حذف يا ارسال براى —  عالمت بى/دار عالمت●
.برداريد را آن عالمت يا عالمتگذارى را موردى همزمان، بصورت

مدت و تصوير دقت قالب، قبيل از جزئياتى —   جزئيات مشاهده●
.کنيد مشاهده را آن زمان

.فيلم بازپخش و پخش تنظيمات ويرايش —  تنظيمات●

مستقيم صورت به محتوا پخش
.کنيد انتخاب را RealPlayer > ها برنامه > فهرست

پيوندهاى. است شبکه خدمات از يکى مستقيم طور به محتوا پخش
پيوند يک توانيد مى همچنين. کنيد انتخاب را پيوند يک و جريانى
پيوند يا کنيد دريافت اى چندرسانه يا متنى پيام يک صورت به را جريانى

.کنيد باز وب صفحه در را
شود مى متصل سايت به شما دستگاه زنده، محتواى پخش شروع از قبل

.است نشده ذخيره دستگاه در محتوا. کند مى بارگيرى را محتوا و
در اگر اين، وجود با. کنيد باز را RTSP پيوند توانيد مى فقط ،RealPlayer در

را RAM پرونده تواند مى فقط RealPlayer کنيد، باز را HTTP پيوند مرورگر
.کند پخش

ضبط

و صوتى هاى يادداشت ضبط براى توانيد مى صوت ضبط برنامه از 
را صوتى هاى کليپ توانيد مى همچنين. کنيد استفاده تلفنى مکالمات

.کنيد ارسال خود دوستان به
.کنيد انتخاب را صوت ضبط > ها برنامه > فهرست

.کنيد انتخاب را  —  صوتى کليپ يک ضبط
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.کنيد انتخاب را  —  صوتى کليپ يک ضبط توقف

.کنيد انتخاب را  —  صوتى کليپ کردن گوش

را ارسال > ها گزينه —  پيام يک عنوان به صوتى کليپ يک ارسال
.کنيد انتخاب
باز صوتى تماس طول در را صوت ضبط —  تلفنى مکالمه يک ضبط
فاصله با مکالمه طرف دو هر ضبط، طول در. کنيد انتخاب را  و کنيد
.شنوند مى را آهنگى مشخص هاى

گزينه —  صوتى هاى کليپ ذخيره محل يا ضبط کيفيت انتخاب
.کنيد انتخاب را تنظيمات > ها

ضبط از توان نمى GPRS اتصال يا ها داده تماس بودن فعال هنگام
.کرد استفاده

يادداشت يک نوشتن
.کنيد انتخاب را ها يادداشت > ها برنامه > فهرست.۱
.کنيد انتخاب را جديد يادداشت > ها گزينه.۲
.کنيد وارد يادداشت قسمت در را متن.۳

.کنيد انتخاب را .۴

کنيد محاسبه
.کنيد انتخاب را حساب ماشين > ها برنامه > فهرست.۱
.کنيد وارد محاسبه براى را اول رقم.۲

.کنيد انتخاب را تفريق يا جمع همچون عملکردى.۳
.کنيد وارد محاسبه براى را دوم رقم.۴

.نماييد انتخاب را =.۵
طراحى ساده محاسبات براى و دارد محدودى دقت حساب ماشين اين
.است شده

مبدل
.کنيد تبديل ديگر واحد به واحد يک از را مقادير توانيد مى مبدل، با

عدد کردن گرد علت به است ممکن و است محدودى دقت داراى مبدل
.شود خطا دچار نتيجه در

.کنيد انتخاب را مبدل > ها برنامه > فهرست

لغتنامه
زبان همه. کنيد ترجمه ديگر زبان به زبان يک از را کلمات توانيد مى شما
.شوند نمى پشتيبانى ها

ترجمه براى کلمه يک جستجوى
.کنيد انتخاب را لغتنامه > ها برنامه > فهرست.۱
مى وارد را متن که همانطور. کنيد وارد جستجو قسمت در را متن.۲

.شوند مى داده نمايش ترجمه جهت کلمات پيشنهادات کنيد،
.کنيد انتخاب ليست از را اى کلمه.۳

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى و ها گزينه
.انتخابى کلمه به دادن گوش —  دادن گوش●
.فعلى جلسه از قبلى شده ترجمه کلمات يافتن —  تاريخچه●
اينترنت از را ها زبان دهيد، تغيير را مقصد يا مبدأ زبان —  زبانها●

نمى را انگليسى زبان. کنيد حذف لغتنامه از را زبانى يا کنيد بارگيرى
اضافى زبان دو انگليسى زبان از بغير. کنيد حذف لغتنامه از توانيد

.کنيد نصب توانيد مى
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را صدا ميزان و سرعت. صدا ويژگى تنظيمات ويرايش —  گويا پيام●
.کنيد ويرايش توانيد مى

تنظيمات.۲۱
شده تنظيم پيش از خدمات دهنده ارائه توسط دستگاه تنظيمات برخى
.نباشيد آنها تغيير به قادر ست ممکن شما و اند

تلفن تنظيمات
زمان و تاريخ تنظيمات

.کنيد انتخاب را زمان و تاريخ > تلفنو تنظيمات > فهرست
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
.فعلى زمان کردن وارد —  ساعت●
.خود مکان انتخاب —  زمانى منطقه●
.کنيد وارد را فعلى تاريخ —  تاريخ●
.تاريخ قالب انتخاب —  تاريخ قالب●
.سال و ماه روز، کننده جدا عالئم انتخاب —  تاريخ جداكننده●
.ساعت قالب انتخاب —  ساعت قالب●
.دقيقه و ساعت کننده جدا عالئم انتخاب —  ساعت جداكننده●
.ساعت نوع انتخاب —  ساعت نوع●
.دار زنگ ساعت زنگ آهنگ انتخاب —  ساعت زنگ آهنگ●
.تعويق زمان تنظيم —  هشدار زنگ تعويق زمان●
يک توانيد مى تنها شما. کارى روزهاى انتخاب —  كارى روزهاى●

.کنيد تنظيم کارى روزهاى صبح براى مثال براى هشدار
منطقه و تاريخ زمان، بروزآورى براى —  زمان خودکار روزآورى به●

ممکن شبکه سرويس اين. کنيد تنظيم را دستگاه خودکار، بطور زمانى
.نباشد دسترس در ها شبکه همه در است

زبان تنظيمات
.کنيد انتخاب را زبان > تلفنو تنظيمات > فهرست

.کنيد انتخاب را تلفن زبان دستگاه، زبان تغيير براى
.کنيد انتخاب را نوشتارى زبان نوشتارى، زبان تغيير براى
انتخاب را پيشگو متن پيشگو، متن ورودى کردن روشن يا خاموش براى
.کنيد

نمايشگر تنظيمات
.کنيد انتخاب را نمايش > تلفنو تنظيمات > فهرست

:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
محل نور زمانيکه. دستگاه نور حسگر حساسيت تنظيم —  نور حسگر●

نور حسگر است روشن مکان زمانيکه و روشن نور حسگر است کم
.شود مى خاموش

.نمايشگر روى نمادهاى و متن اندازه انتخاب —  قلم اندازه●
يا يادداشت نمايش تعيين —  خوشآمدگويىيادداشت يا آرم●

.دستگاه شدن روشن هنگام تصوير
صورت در چراغ ماندن روشن زمان مدت تعيين —  نور وقفه زمان●

.دستگاه از استفاده

تنظيمات
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صوتى هاى فرمان
پيشرفته صوتى فرمانهاى از خود دستگاه کنترل براى توانيد مى

.کنيد استفاده
و ها برنامه اندازى راه براى پيشرفته صوتى فرمانهاى سازى فعال جهت
نگه و داده فشار را راست انتخاب کليد اصلى، صفحه در ها، نمايه
.داريد
صفحه در را تماس کليد پيشرفته، صوتى فرمانهاى از استفاده جهت
نام صوتى فرمان. بگوييد را صوتى فرمان و داريد، نگه و داده فشار اصلى
.است شده داده نمايش ليست در که است اى نمايه يا برنامه

.کنيد انتخاب را صوتى فرمانهاى > تلفنو تنظيمات > فهرست
را فرمان دادن تغيير > ها گزينه صوتى، هاى فرمان ويرايش جهت

.کنيد انتخاب
انتخاب را پخش > ها گزينه ترکيبى، صوتى برچسب شنيدن جهت
.کنيد
گزينه ايد، کرده اضافه دستى صورت به که صوتى فرمان يک حذف براى
.کنيد انتخاب را صوتى فرمان حذف > ها

:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و تنظيمات > ها گزينه
هاى برچسب که اى کننده ترکيب کردن خاموش يا روشن —  سخنگو●

را انتخابى دستگاه زبان در موجود فرمانهاى و شده شناخته صوتى
.کند مى پخش

هاى فرمان پخش صداى ميزان تنظيم —  پخش صداى ميزان●
.صوتى

ترکيب توسط صدا ساده تشخيص تنظيم —  تشخيص حساسيت●
است ممکن باشد، شده تنظيم باال بسيار روى بر حساسيت اگر. کننده

.نپذيرد را ها فرمان زمينه، پس صداى علت به
دستى، صورت به شده بيان فرمان آيا اينکه انتخاب —  فرمان تأييد●

.است شده پذيرفته خودکار طور به يا صدا توسط

به صدا، شناسايى آموزش مجدد تنظيم —  صدا انطباق حذف●
.کند مى تغيير دستگاه اصلى کاربر که هنگامى مثال، عنوان

جانبى لوازم تنظيمات
.کنيد انتخاب را جانبى لوازم > تلفنو تنظيمات > فهرست

جانبى لوازم نوع چه که کنند مى مشخص جانبى لوازم هاى رابط برخى
.است متصل دستگاه به اى

:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى و جانبى لوازم
اتصال بار هر در خواهيد مى که اى نمايه —  فرض پيش نمايه●

.کنيد تنظيم را شود فعال سازگار جانبى لوازم يک به خود دستگاه
به دستگاه خودکار پاسخگويى به تمايل صورت در —  خودكار پاسخ●

در. کنيد تنظيم را آن قسمت اين ثانيه،از 5 از پس ورودى تماس
باشد، شده تنظيم صدا بى يا بوق تک روى زنگ نوع که صورتى

.شود مى غيرفعال خوکار پاسخگوى
.زمانى وقفه از بعد ها چراغ ماندن روشن تنظيم —  چراغها●

.دارند بستگى جانبى لوازم نوع به موجود تنظيمات
تلويزيون خروجى تنظيمات

و تلويزيون خروجى تلويزيون، خروجى اتصال تنظيمات تغيير براى
:کنيد انتخاب را زير موارد از يکى
اتصال کابل اتصال بار هر در که را اى نمايه —  فرض پيش نمايه●

تنظيم هستيد، آن فعالسازى به مايل خود دستگاه به Nokia تصوير
.کنيد

را تلويزيون تصوير اندازه نسبت —  تلويزيون صفحه اندازه●
هاى تلويزيون براى گسترده صفحه يا معمولى: کنيد انتخاب
.گسترده صفحه داراى

با سازگار ويديويى آنالوگ سيگنال سيستم —  تلويزيون سيستم●
.کنيد انتخاب را خود تلويزيون

تنظيمات
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را روشن تلويزيون، تصوير کيفيت افزايش براى —  نوسان فيلتر●
تمام در تصوير نور شدن کم از مانع نوسان فيلتر. نماييد انتخاب
.شود نمى ها تلويزيون

برنامه تنظيمات
.کنيد انتخاب را برنامه تنظيمات > تلفنو تنظيمات > فهرست

دستگاه در را ها برنامه برخى تنظيمات توانيد مى برنامه، تنظيمات در
.کنيد ويرايش خود
تنظيمات > ها گزينه توانيد مى همچنين شما تنظيمات، ويرايش براى

.کنيد انتخاب برنامه هر در را

دستگاه بروزآورى
دستگاه بروزآورى > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست

.کنيد انتخاب را
تنظيمات و شده متصل سرور يک به توانيد مى دستگاه، روزآورى به با

جديد سرور هاى نمايه کنيد، دريافت خود دستگاه براى را پيکربندى
مشاهده را دستگاه اطالعات و موجود افزارى نرم نسخه کرده، ايجاد
.کنيد مديريت و مشاهده را موجود سرور هاى نمايه يا و کنيد،

شده، روز به هاى نسخه مستقيم ارسال از شما شبکه پشتيبانى صورت در
درخواست نيز دستگاه طريق از را ها نسخه اين بتوانيد است ممکن
.کنيد
ارائه از مختلفى پيکربندى تنظيمات و سرور هاى نمايه است ممکن

اين. نماييد دريافت شرکت اطالعات مديريت بخش و سرويس دهندگان
مورد تنظيمات ساير و اتصال شامل است ممکن پيکربندى تنظيمات
.باشد شما دستگاه در مختلف هاى برنامه توسط استفاده

> ها گزينه دستگاه، پيکربندى تنظيمات دريافت و سرور به اتصال براى
انتخاب را پيكربندى شروع > ها گزينه و نمايه، يک ،سرور هاى نمايه
.کنيد
> ها گزينه > سرور هاى نمايه > ها گزينه سرور، نمايه ايجاد جهت
.کنيد انتخاب را سرور جديد نمايه
را حذف > ها گزينه و نظر مورد نمايه سرور، نمايه يک حذف براى

.کنيد انتخاب
جستجوى > ها گزينه افزار، نرم روزآورى به هاى نسخه بررسى براى

.کنيد انتخاب را روز به هاى نسخه

:هشدار
مقدار انتقال باعث است ممکن افزار نرم شده روز به هاى نسخه دريافت
).شبکه خدمات (شود داده زيادى

به شروع از قبل يا باشد داشته کافى شارژ باترى که شويد مطمئن
.کنيد وصل شارژر يک به را دستگاه روزآورى،

امنيتى تنظيمات
سيم و تلفن

و تلفن > ايمنى > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را کارت سيم
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
شدن روشن هربار در بودن، فعال صورت در —  پين كد درخواست●

سيم از برخى در. کنيد وارد را کد تا شود مى خواسته شما از دستگاه
شناسايى شماره( PIN کد تقاضاى کردن غيرفعال امکان کارتها

.ندارد وجود) شخصى
کدها اين. دهيد تغيير را ٢ پين کد و پين کد — ۲ پين كدو پين كد●

شماره با تصادفى تماس از جلوگيرى جهت. هستند اعداد شامل فقط

تنظيمات
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استفاده اضطرارى هاى شماره به شبيه کدهاى از اضطرارى، هاى
دهنده ارائه با ،٢ پين يا پين کد کردن فراموش صورت در. نکنيد

مرکز با قفل، کد کردن فراموش صورت در. بگيريد تماس خود خدمات
.بگيريد تماس خود خدمات دهنده ارائه يا Nokia Care خدمات

به. شود مى استفاده دستگاه قفل کردن باز براى قفل کد —  قفل كد●
تغيير را قفل کد دستگاه، از غيرمجاز استفاده از جلوگيرى منظور
4-255  تواند مى جديد کد. است 12345 شده تنظيم قبل از کد. دهيد
و بزرگ حروف هاى نويسه و عددى هاى نويسه. باشد داشته نويسه
صحيح طور به قفل کد اگر. هستند استفاده قابل کوچک حروف
را جديد کد. دهد مى اطالع شما به دستگاه باشد نشده بندى قالب

.نکنيد نگهدارى دستگاه در و کرده مخفى
استفاده از جلوگيرى منظور به —  تلفن خودكار شدن قفل مدت●

آن از پس که کنيد تنظيم را وقفه زمان يک توانيد مى غيرمجاز،
ايد نکرده وارد را قفل کد که زمانى تا. شود قفل خودکار بطور دستگاه
کردن خاموش براى. ندارد وجود شده قفل دستگاه از استفاده امکان
.کنيد انتخاب را هيچ خودکار، قفل

تنظيم اى بگونه را تلفن توانيد مى —  کارت سيم تعويض با قفل●
را قفل کد تلفن، در ناشناس کارت سيم يک نصب درصورت که کنيد

کارتهاى بعنوان که را کارتهايى سيم از ليستى تلفن. کند درخواست
.کند مى نگهدارى است، شده شناسايى تلفن دارنده

.دور راه از قفل کردن فعال غير يا فعال —  تلفن دور راه از قفل●
تماس آنها با توانيد مى که را افراد از گروهى —  بسته كاربرى گروه●

برقرار تماس شما با توانند مى نيز آنها و نماييد تعيين کنيد برقرار
).شبکه خدمات (کنند

کرد تنظيم اى بگونه توان مى را تلفن —  کارت سيم خدمات تأييد●
هاى پيام ،)شبکه خدمات (کارت سيم خدمات از استفاده هنگام که

.دهد نمايش را تأييد

مجوز مديريت
مديريت > ايمنى > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را مجوز

يک به محرمانه اطالعات انتقال عملکردهاى براى بخواهيد درصورتيکه
مجوزهاى از شويد متصل دور راه سرور يا ها سايت ساير يا آنالين بانک

معرض در خطر بخواهيد صورتيکه در. نماييد استفاده بايد ديجيتالى
افزار نرم بودن مجاز از و دهيد کاهش را بودن ويروسى افزار نرم يا ويروس
مديريت از بايد نيز نماييد حاصل اطمينان آن نصب و بارگيرى هنگام
.کنيد استفاده نيز ديجيتالى مجوز
:کنيد انتخاب را زير هاى گزينه از يکى
.اعتبار مجوزهاى ويرايش و مشاهده —  اعتبار مجوزهاى●
هاى سايت مجوز ويرايش و مشاهده —  مطمئن هاى سايت مجوز●

.مطمئن
.شخصى مجوزهاى ويرايش و مشاهده —  شخصى مجوزهاى●
.دستگاه مجوزهاى ويرايش و مشاهده —  تلفن مجوزهاى●

براى مجوزها اين از کنند؛ نمى تضمين را ايمنى ديجيتال مجوزهاى
.کنند مى استفاده افزار نرم بودن اصل نمودن تأييد

هاى اتصال به مربوط خطرات مجوزها از استفاده اگر حتى: مهم
بهره براى دهد، کاهش توجهى قابل طور به را افزارها نرم نصب و دور راه

وجود. کرد استفاده درستى به ها آن از بايد بيشتر امنيت از بهتر گيرى
داشت نخواهد دنبال به را حفاظتى هيچگونه خود خودى به مجوز يک
درست، مجوزهاى بيشتر، امنيت حصول براى بايد مجوز مدير بلکه

مى محدود مجوزها اعتبار مدت. دهد ارائه را اعتمادى قابل يا معتبر
گواهى اعتبار مدت "باشد، داشته اعتبار بايد مجوز زمانيکه اگر. باشد
شود، داده نشان" نيست معتبر نامه گواهى "يا" شده منقضى نامه

.باشد درست شما دستگاه در فعلى تاريخ و زمان که کنيد بررسى
اعتبار بررسى - مجوز جزئيات مشاهده

تنظيمات
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داشته اطمينان سرور مشخصات بودن درست به توانيد مى زمانى فقط
.باشد شده بررسى سرور مجوز اعتبار مدت و امضاء که باشيد

دستگاه در که ايمنى مجوز اگر يا نباشد تأييد مورد سرور مشخصات اگر
.شود مى داده اطالع شما به امر اين نباشد صحيح داريد
را مجوز جزئيات > ها گزينه مجوز، يک جزئيات مشاهده جهت

نشان زير هاى پيام از يکى و شود مى بررسى مجوز اعتبار. کنيد انتخاب
:شود مى داده

اين از استفاده براى اى برنامه هيچ —  نيست اطمينان قابل مجوز●
.است نشده داده اختصاص مجوز

.است شده تمام مجوز اعتبار مدت —  است شده منقضى مجوز●
شروع هنوز مجوز اعتبار مدت —  است نشده معتبر هنوز مجوز●

.است نشده
با. نمود استفاده توان نمى را مجوز اين —  است مخدوش مجوز●

.بگيريد تماس مجوز کننده صادر
مطمئن تنظيمات دادن تغيير

که کنيد حاصل اطمينان بايد مجوز تنظيمات در تغيير هرگونه از قبل
ليست در که شخصى به واقعاً مجوز و بوده اعتماد مورد مجوز صاحب

.دارد تعلق آمده
را اطمينان تنظيمات > ها گزينه معتبر، مجوز تنظيمات تغيير براى

از توانند مى که هايى برنامه از ليستى مجوز، به بسته. کنيد انتخاب
عنوان به. شود مى داده نشان کنند استفاده شده انتخاب مجوز
:مثال

برنامه بودن اصل تواند مى مجوز اين — بله: Symbian نصب●
.نمايد تأييد را Symbian جديد عامل سيستم

.نمايد تأييد را سرور تواند مى مجوز اين — بله: اينترنت●
Java برنامه بودن اصل تواند مى مجوز اين — بله: برنامه نصب●

.نمايد تأييد را جديد

انتخاب را اطمينان تنظيمات تغيير > ها گزينه مقدار، تغيير براى
.کنيد

ايمنى واحد
واحد > ايمنى > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب را ايمنى
اين از را آن ،)وجود صورت در (ايمنى واحد يک ويرايش يا مشاهده براى

.کنيد انتخاب ليست
> ها گزينه ايمنى، واحد يک درباره دقيق اطالعات مشاهده براى

.کنيد انتخاب را ايمنى جزئيات

اصلى تنظيمات بازيابى
کارخانه تنظيمات > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست

.کنيد انتخاب را
براى. کنيد بازنشانى شان اوليه مقادير به توانيد مى را تنظيمات برخى
.داريد نياز قفل کد به کار، اين انجام
.شود روشن دستگاه تا بکشد طول مدتى است ممکن بازنشانى، از پس

.اند ينکرده تغيير ها پرونده و اسناد

شده محافظت محتواى
و تنظيمات > فهرست ديجيتالى، حقوق مجوزهاى مديريت جهت
را شده محافظت محتواى > ايمنى > دستگاه مدير > تلفن

.کنيد انتخاب
ديجيتالى حقوق مديريت
مديريت هاى آورى فن مختلف انواع از توانند مى مطالب صاحبان
جمله از خود معنوى مالکيت از محافظت براى (DRM) ديجيتالى حقوق

DRM افزارهاى نرم انواع از دستگاه اين. کنند استفاده بردارى نسخه حق

تنظيمات

۱۰۱.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 



با. کند مى استفاده DRM شده محافظت مطالب به دستيابى براى
WMDRM با شده محافظت مطالب به توانيد مى دستگاه اين از استفاده

10، OMA DRM 1.0، و OMA DRM 2.0 نرم يک اگر. باشيد داشته دسترسى
توانند مى مطالب صاحبان نکند، پشتيبانى را مطالب ،DRM خاص افزار
شده محافظت جديد مطالب به دسترسى براى را DRM افزار نرم چنين
نوسازى از مانع است ممکن همچنين امر اين. کنند لغو DRM توسط
وجود شما دستگاه در قبل از که شود DRM توسط شده محافظت مطالب
شده محافظت مطالب از استفاده بر ،DRM افزار نرم اين لغو. است داشته
محافظت DRM توسط که مطالبى از استفاده يا و DRM انواع ساير توسط
.داشت نخواهد تاثيرى شوند نمى

يک با ،(DRM) ديجيتالى حقوق مديريت توسط شده محافظت مطالب
تعريف مطالب از استفاده زمينه در را شما حقوق که است همراه مجوز
.کند مى
است، OMA DRM توسط شده محافظت محتويات داراى شما دستگاه اگر

از موجود، محتواى و سازى فعال کليدهاى از پشتيبان نسخه تهيه براى
.کنيد استفاده Nokia Ovi Suite پشتيبان نسخه ويژگى

صورت در باشد، موجود WMDRM شده محافظت محتواى دستگاه در اگر
خواهند بين از موجود محتواى و مجوز دستگاه، حافظه کردن فرمت
است ممکن دستگاه، در موجود هاى فايل شدن مخدوش صورت در. رفت
مطالب و مجوز رفتن بين از. بروند بين از نيز موجود محتواى و مجوز

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

مرتبط خاص کارت سيم يک با فقط است ممکن مجوزها از برخى عملکرد
به توان مى دستگاه، در کارت سيم وجود صورت در فقط و باشند،

.کرد پيدا دسترسى شده محافظت محتواى

اعالن هاى چراغ
.کنيد انتخاب را اعالن چراغ > تلفن و تنظيمات > فهرست

آماده چراغ کار، به آماده حالت چراغ کردن روشن يا کردن خاموش براى
است، روشن کار به آماده حالت چراغ که هنگامى. کنيد انتخاب را بکار
.شود مى روشن متوالى بطور منو کليد
انتخاب را اعالن چراغ اعالن، چراغ کردن روشن يا کردن خاموش براى
شما که زمانى مدت تا منو کليد اعالن، چراغ بودن روشن هنگام. کنيد
يا رفته دست از هاى تماس مانند اى رفته دست از رويدادهاى اعالن براى
.شود مى روشن کنيد مى تعيين نشده خوانده هاى پيام

تماس تنظيمات
تماس تنظيمات

يکى و تماس > تماس حال در. کنيد انتخاب را تنظيمات > فهرست
:کنيد انتخاب را زير موارد از
طرف به تلفن شماره نمايش براى —  من تماس شناسه ارسال●

با توافق مورد تنظيمات از استفاده براى. کنيد انتخاب را بله مکالمه
را) شبکه خدمات( شبكه توسط تنظيم سرويس، دهنده ارائه

.کنيد انتخاب
ورودى هاى تماس از را شما تا کنيد فعال را دستگاه —  تماس انتظار●

آيا که نماييد بررسى يا) شبکه خدمات (سازد مطلع تماس هنگام
.است فعال عملکرد

پيام يک طريق از تماس يک رد کردن فعال —  پيام با تماس كردن رد●
شما پاسخگويى عدم دليل از گيرنده تماس ساختن مطلع براى متنى

.تماس به
تماس رد هنگام شما که استاندارد متنى پيام نوشتن —  پيام متن●

.کنيد مى ارسال
ارسال عدم يا ارسال تعيين —  دريافتى تماس در خود ويدئوى●

.تصويرى تماس يک طول در شما دستگاه از فيلم

تنظيمات
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طول در تصوير ارسال عدم صورت در —  تصويرى تماس در تصوير●
نمايش براى را ثابت تصوير يک توانيد مى آن بجاى تصويرى، تماس

.کنيد انتخاب
از پس که اى بگونه دستگاه تنظيم —  خودكار مجدد گيرى شماره●

.کند تماس مجدد برقرارى به اقدام بار ١٠ تا ناموفق گيرى شماره يک
فشار را پايان کليد خودکار، مجدد گيرى شماره کردن متوقف براى
.دهيد

در تماس زمان مدت نمايش تنظيم —  تماس زمان مدت نمايش●
.تماس طول

از بعد تماس زمان مدت نمايش تنظيم —  تماس از پس خالصه●
.تماس

.سريع گيرى شماره کردن فعال —  سريع. ش●
هر زدن با پاسخگويى کردن فعال —  كليد هر زدن با پاسخگويى●

.کليد
در تنها) شبکه خدمات (تنظيمات اين —  استفاده مورد خط●

مشترک، شماره دو کارت سيم که بود خواهند شما دسترس در صورتى
برقرارى براى موردنظر تلفن خط. کند پشتيبانى را تلفن، خط دو

تماس به پاسخگويى. کنيد انتخاب را متنى هاى پيام ارسال و تماس
مى پذير امکان انتخابى، تلفن خط به توجه بدون ديگر تلفن خط هاى
شبکه، خدمات اين در اشتراک عدم و ۲ خط انتخاب صورت در. باشد
خط انتخاب صورت در. داشت نخواهد وجود تماس برقرارى امکان

.شود مى داده نمايش اصلى صفحه در  ،٢
خدمات (خط انتخاب از جلوگيرى منظور به انتخاب —  خط تغيير●

به تنظيمات، اين تغيير جهت. کارت سيم پشتيبانى صورت در ،)شبکه
.داريد نياز ٢ پين کد

تماس انتقال
تلفنى شماره يا صوتى پست صندوق به را ورودى هاى تماس توانيد مى

تماس سرويس دهنده ارائه با بيشتر اطالعات براى. دهيد انتقال ديگر
.بگيريد

انتخاب را تماس انتقال > تماس حال درو تنظيمات > فهرست
.کنيد

يا صوتى پست صندوق به صوتى هاى تماس همه انتقال
ديگر تلفنى شماره

.کنيد انتخاب را صوتى تماسهاى کليه > صوتى تماسهاى.۱
.کنيد انتخاب را کردن فعال تماس، انتقال کردن فعال براى.۲
صندوق به خود، صوتى پست صندوق به ها تماس انتقال براى.۳

.کنيد انتخاب را صوتى پست
را ديگر شماره به ديگر، تلفن شماره به ها تماس انتقال براى.۴

ذخيره شماره بازيابى براى را يافتن يا کنيد، وارد را شماره و انتخاب
.کنيد انتخاب مخاطبين ليست در شده

صفحه در. کنيد فعال را انتقال گزينه چندين همزمان بطور توانيد مى
.اند يافته انتقال ها تماس همه که دهد مى نشان  اصلى،

تماس محدوديت
طريق از که را هايى تماس توانيد مى) شبکه خدمات (تماس محدوديت با

مى مثال، عنوان به. سازيد محدود کنيد مى دريافت يا برقرار دستگاه
بين خروجى هاى تماس تمام هستيد کشور از خارج که هنگامى توانيد
تنظيمات، دادن تغيير براى. کنيد محدود را ورودى هاى تماس يا المللى
طريق از توانيد مى که کنيد استفاده تماس محدوديت ورود رمز از بايد
.يابيد دست آن به خود سرويس دهنده ارائه

تنظيمات
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را تماس محدوديت > تماس حال درو تنظيمات > فهرست
.کنيد انتخاب
قبيل از (تماس کننده محدود امنيتى هاى ويژگى از که هنگامى

استفاده) ثابت گيرى شماره و محدود کاربرى گروه تماسها، محدوديت
در که رسمى اضطرارى هاى شماره با تماس برقرارى است ممکن کنيد، مى

تماس انتقال و انسداد. باشد پذير امکان شده ريزى برنامه شما دستگاه
.نمود فعال همزمان بطور توان نمى را

صوتى تماس محدوديت
بررسى يا غيرفعالسازى ، کردن فعال و دلخواه انسداد گزينه

تماس جمله از ها تماس همه بر تماس انسداد. کنيد انتخاب را وضعيت
.گذارد مى تأثير اى داده هاى

يابى عيب.۲۲
از شود، مى پرسيده مکرراً دستگاه درباره که سؤاالتى نمايش جهت

www.nokia.com/support سايت در واقع محصول پشتيبانى صفحات
.کنيد ديدن

چيست؟ PUK و پين قفل، کدهاى براى من ورود رمز: پرسش
كد كردن فراموش صورت در. است ١٢٣٤٥ فرض پيش قفل کد: پاسخ
کردن فراموش صورت در. بگيريد تماس خود دستگاه فروشنده با قفل،

دهنده ارائه با کدى، چنين دريافت عدم صورت در يا ،PUK يا پين کدهاى
مورد در بيشتر اطالعات براى. کنيد حاصل تماس خود شبکه سرويس
دهنده ارائه مثال، بعنوان دستيابى، نقطه دهنده ارائه با ورود، رمزهاى
تماس شبکه، سرويس دهنده ارائه يا (ISP) تجارى اينترنت سرويس
.کنيد برقرار

شوم؟ خارج شود نمى اجرا که اى برنامه از چگونه: پرسش
نگه و انتخاب را برنامه نماد. داريد نگه و داده فشار را منو کليد: پاسخ
.کنيد انتخاب را خروج و داريد

هستند؟ مبهم بصورت تصاوير چرا: پرسش
.باشند تميز دوربين لنز از محافظت هاى پنجره که کنيد بررسى: پاسخ

بى مبهم، نقاط دستگاه، شدن روشن هربار در چرا: پرسش
شود؟ مى ظاهر صفحه روى بر روشن يا و رنگ
از برخى. است نمايشگر نوع اين مشخصات از يکى امر اين: پاسخ

يا روشن بصورت که هستند نقاطى يا ها پيکسل داراى نمايشگرها
حساب به مشکلى و است طبيعى امر يک اين. شوند مى ظاهر خاموش

.آيد نمى

نمى GPS اتصال به قادر من Nokia دستگاه چرا: پرسش
باشد؟
طول دقيقه چند تا ثانيه ٢ از است ممکن GPS اتصال برقرارى: پاسخ
داخل اگر. باشد تر طوالنى است ممکن زمان اين خودرو در. بکشد

.شويد خارج ساختمان از سيگنال بهتر دريافت براى هستيد، ساختمان
شويد مطمئن. برويد بازترى فضاى به هستيد، ساختمان از خارج در اگر
هوا و آب وضعيت بدى. نباشد دستگاه GPS آنتن روى بر شما دست که

هاى پنجره از بعضى. بگذارد تأثير سيگنال قدرت روى است ممکن
مانع است ممکن که است مختصر رنگ يک داراى) گرما بازتابنده (ماشين
.شود اى ماهواره هاى سيگنال ورود

يابى عيب
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دستگاه ،Bluetooth اتصال از استفاده هنگام چرا: پرسش
شود؟ نمى يافت مقابل طرف
را Bluetooth اتصال بوده، سازگار دستگاه هردو که کنيد بررسى: پاسخ

که کنيد بررسى همچنين. نباشد پنهان حالت در و باشيد کرده فعال نيز
) متر ١٠ از بيش دستگاه دو بين فاصله فوت ٣٣ از مانعى هيچ و نباشد (
.باشد نداشته وجود ها دستگاه بين ديوار جمله

شود؟ نمى قطع Bluetooth اتصال چرا: پرسش
به توانيد مى شما، تلفن به ديگر دستگاهى اتصال صورت در: پاسخ
دستگاه در را Bluetooth اتصال يا و دهيد پايان ديگر دستگاه از اتصال
 > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست. کنيد فعال غير خود

Bluetooth < Bluetooth < کنيد انتخاب را خاموش.

LAN دستيابى نقطه محدوده در که آنکه وجود با: پرسش
وجود آن به دسترسى امکان دارم، قرار (WLAN) سيم بى

چيست؟ امر اين دليل ندارد،
خدمات مجموعه شناسه يک از WLAN دستيابى نقطه است ممکن: پاسخ
ايجاد و صحيح SSID از اطالع صورت در. کند استفاده (SSID) پنهان
خود، Nokia تلفن در موجود شبکه براى WLAN اينترنت دستيابى نقطه
پنهان SSID از که باشيد داشته دسترسى هايى شبکه به توانيد مى فقط

.کنند مى استفاده

دستگاه در را (WLAN) سيم بى LAN توان مى چگونه: پرسش
Nokia کرد؟ غيرفعال من
دستيابى نقطه به اتصال هنگام يا اتصال برقرارى عدم صورت در: پاسخ
در موجود WLAN است ممکن موجود، هاى شبکه جستجوى عدم يا ديگر

مى باترى، مصرف ميزان کاهش منظور به. باشد غيرفعال شما دستگاه
هاى شبکه جستجوى به که کنيد تنظيم اى گونه به را دستگاه توانيد

.بپردازد آنها جستجوى به کمتر يا و نپرداخته زمينه پس در موجود
WLAN است غيرفعال زمينه، پس بين جستجوهاى در.
انجام را زير مراحل زمينه، پس جستجوى تنظيمات تغيير جهت
:دهيد

سيم بى شبکه > اتصال قابليت و تنظيمات > فهرست.۱
.کنيد انتخاب را تنظيمات > ها گزينه > محلى

اسكن در را زمان زمينه، پس جستجوى زمانى فواصل افزايش جهت.۲
جستجوى کردن متوقف براى. کنيد تنظيم ها شبكه براى كردن
بودن موجود نمايش > تنظيمات > ها گزينه زمينه، پس

WLAN < کنيد انتخاب را هيچوقت.
.کنيد انتخاب را بازگشت خود، تغييرات ذخيره براى.۳

نماد ،هيچوقت روى WLAN بودن موجود نمايش تنظيم صورت در
.شود نمى داده نمايش اصلى صفحه در WLAN دسترسى قابليت
WLAN هاى شبکه جستجوى به دستى بصورت توانيد مى همچنان
.شويد متصل WLAN هاى شبکه به معمول بطور و پرداخته موجود

دهم؟ انجام کارى چه باشد پر حافظه اگر: پرسش
هم با مورد چند حذف هنگام دستگاه اگر. حافظه از موارد حذف: پاسخ
تعدادى ابتدا. ندارد وجود عمليات اجراى براى كافى حافظه پيام
حافظه از را داده تعدادى. است كم حافظه يا .كنيد حذف را داده
حذف و کنيد، حذف يکى يکى را موارد دهد، نشان را .كنيد حذف تلفن

.کنيد شروع مورد کوچکترين از را

شود؟ نمى انتخاب پيام براى مخاطب چرا: پرسش
نمى ايميل آدرس يا آدرس تلفن، شماره داراى مخاطب کارت: پاسخ
کارت و کرده انتخاب را مربوطه مخاطب و مخاطبين > فهرست. باشد

.کنيد ويرايش را مخاطب

يابى عيب
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توسط داده پياپى اتصال برقرارى صورت در: پرسش
داد؟ پايان داده اتصال به توان مى چگونه دستگاه،

رسانى پيام مرکز از را اى چندرسانه پيام يک است ممکن دستگاه: پاسخ
داده اتصال برقرارى از دستگاه توقف براى. کند بازيابى اى چندرسانه

پيام > تنظيمات > ها گزينه و رسانى پيام > فهرست اى،
را دستى. کنيد انتخاب را اى چندرسانه بازيابى > اى چندرسانه

ديگر فرصتى در را ها پيام تا اى چندرسانه رسانى پيام مرکز داشتن براى
چندرسانه هاى پيام همه گرفتن ناديده براى را خاموش يا کند، ذخيره

پيام دريافت هنگام ،دستى انتخاب صورت در. کنيد انتخاب ورودى اى
در. کنيد مى دريافت اعالميه يک اى رسانه چند پيام مرکز در جديد
پيام به مربوط اى شبکه اتصال هيچ دستگاه ،خاموش انتخاب صورت
براى دستگاه تنظيم جهت. کند نمى برقرار را اى چندرسانه رسانى

يا برنامه شروع صورت در فقط اى بسته داده اتصال از استفاده
قابليت و تنظيمات > فهرست دارد، نياز اتصال اين به كه عملكردى
داده اتصال > اى بسته داده > اجرايى تنظيمات > اتصال
نبود، مؤثر نيز روش اين اگر. كنيد انتخاب را نياز صورت در > اىبسته

.کنيد روشن مجدداً و کرده خاموش را دستگاه

بعنوان من Nokia دستگاه از استفاده امکان آيا: پرسش
دارد؟ وجود سازگار رايانه همراه به مودم فکس
اين با. ندارد وجود مودم فکس بعنوان دستگاه از استفاده امکان: پاسخ
،)شبکه خدمات (تماس انتقال ويژگى از استفاده با توانيد مى وجود
.کنيد منتقل ديگرى نمابر شماره به را ورودى نمابر هاى تماس

کنم؟ تنظيم را صفحه توانم مى چگونه: پرسش
به نياز درصورت. شود مى شده تنظيم کارخانه در صفحه اين: پاسخ
> لمسى ورودى > تلفن و تنظيمات > فهرست صفحه، تنظيم
.کنيد دنبال را ها دستورالعمل. کنيد انتخاب را لمسى صفحه تنظيم

پيام شده، بارگيرى هاى برنامه نصب هنگام چرا: پرسش
نشده معتبر هنوز مجوزيا است شده منقضى مجوز خطاى
کنم؟ مى دريافت است
مجوزيا است شده منقضى مجوز است، معتبر مجوز اگر حتى: پاسخ
و تاريخ که کنيد بررسى شود، مى داده نمايش است نشده معتبر هنوز
از دستگاه، اندازى راه اولين در است ممکن. باشد صحيح دستگاه زمان

اين همراه تلفن شبکه يا باشيد، کرده نظر صرف زمان و تاريخ تنظيمات
مشکل، اين رفع براى. باشد ننموده بروز شما سيستم در را تنظيمات
کارخانه تنظيمات > دستگاه مدير > تلفن و تنظيمات > فهرست

را دستگاه زمانيکه و بازيابى را کارخانه تنظيمات. کنيد انتخاب را
.کنيد تنظيم را زمان و تاريخ کنيد، مى اندازى راه مجدداً

يابى عيب
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محيط از محافظت.۲۳
انرژى ذخيره

وجود باترى مداوم کردن شارژ به نيازى زير، کارهاى انجام صورت در
:ندارد

را Bluetooth يا WLAN اتصال مثال، براى داده، اتصاالت و ها برنامه●
.ببنديد کنيد، نمى استفاده آن از وقتى

غير را زنگ هاى آهنگ و لمسى صفحه قبيل از ضرورى غير صداهاى●
.کنيد فعال

بازيافت
مواد همه رسد، مى خود کارى عمر پايان به تلفن اين وقتى

براى. نمود بازيابى انرژى و مواد عنوان به توان مى را آن
با Nokia صحيح، مجدد استفاده و بازيافت ضمانت
مى همکارى بازيافت: نام به اى برنامه طريق از خود شرکاى

.کند

محلى بازيافت طرح طبق را کاربر راهنماى هاى دفترچه و بندى بسته
.کنيد بازيافت خود
باترى، محصول، روى بر خورده ضربدر چرخدار زباله سطل نماد

محصوالت کليه که است معنى اين به آن بندى بسته يا ها دفترچه
عمر شدن تمام از پس ها، انباره و باتريها الکتريکى، و الکترونيکى
درخواست اين. يابند انتقال اى جداگانه انبار به بايد مفيدشان

هاى زباله مانند نبايد را محصوالت اين. است اجرا قابل اروپا اتحاديه در
درباره بيشتر اطالعات کسب براى. انداخت دور نشده تفکيک شهرى
/www.nokia.com به خود، تلفن محيطى زيست هاى ويژگى

ecodeclaration کنيد مراجعه.

ايمنى اطالعات و محصول
فرعى لوازم

ها، باترى از فقط خاص، مدل اين در استفاده براى: هشدار
هر از استفاده. کنيد استفاده Nokia تأييد مورد جانبى لوازم و شارژرها

و کرده نقض را قرارداد يا نامه ضمانت است ممکن ديگر جانبى لوازم نوع
ممکن نشده تأييد شارژر يا باترى از استفاده مخصوصاً. باشد خطرآفرين

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

فروشنده از لطفاً تأييد، مورد جانبى لوازم بودن دسترس در درباره
از نيرو منبع سيم کردن جدا هنگام. کنيد اطالع کسب خود دستگاه
و گرفته آنرا دوشاخه اينکار براى. نکشيد آنرا سيم جانبى، لوازم هرگونه
.نمائيد خارج

محيط از محافظت

۱۰۷.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 

http://www.nokia.com/ecodeclaration
http://www.nokia.com/ecodeclaration
http://www.nokia.com/ecodeclaration


باترى
شارژر و باترى اطالعات

در باترى. کند مى تأمين شارژ قابل باترى از را خود نيروى شما دستگاه
است ممکن. است BL-5J دستگاه اين در استفاده براى شده گرفته نظر

Nokia اين. دهد ارائه دستگاه اين براى نيز را ديگرى باترى هاى مدل
شده طراحى زير شارژرهاى از شده تأمين انرژى منبع با کار براى دستگاه

دوشاخه نوع به بسته است ممکن شارژر مدل شماره. AC-5، AC-8 :است
ها عالمت اين از يکى طريق از توان مى را دوشاخه نوع. باشد متفاوت
.UB يا ،E، EB، X، AR، U، A، C، K: داد تشخيص

فرسوده سرانجام اما نمود تخليه و شارژ بار صدها توان مى را باترى
قابل طور به کار به آماده حالت و مکالمه زمان مدت وقتى. شد خواهد
باترى از فقط. کنيد عوض را باترى شد معمول از تر کوتاه اى مالحظه

شده تأييد شارژر با فقط را باترى و کنيد استفاده Nokia تأييد مورد هاى
.کنيد شارژ است شده گرفته نظر در دستگاه اين براى که Nokia توسط

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

باترى اگر. کنيد وصل دوباره باترى، شارژ شروع براى و کنيد خارج را
نشانگر تا بکشد طول دقيقه چند است ممکن باشد، شده تخليه کامالً
.کرد برقرار تماسى بتوان يا شود ظاهر نمايشگر در شارژ
را دستگاه هميشه باترى، کردن خارج از قبل. صحيح كردن خارج

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

رها شارژر به متصل را آن شد شارژ کامًال 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

در را باترى هميشه. نكنيد نگهدارى پايين بسيار يا باال بسيار دماى در
.کنيد نگهدارى) فارنهايت ۷۷ و ۵۹ (سانتيگراد درجه ۲۵ تا ۱۵ بين دماى
باترى وقتى. شود مى باترى عمر و ظرفيت کاهش موجب زياد خيلى دماى
به باترى کار. نکند کار موقت طور به دستگاه است ممکن باشد، سرد يا گرم

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

.نيندازيد دور خانگى هاى زباله مانند را آنها. کنيد بازيافت
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

وارد آنها در و ندهيد قرار مايعات يا آب معرض در را باترى همچنين
.شود منفجر است ممکن باشد ديده آسيب باترى اگر. نکنيد

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

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

ايمنى اطالعات و محصول
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و سن کم اطفال دسترس از دور را باترى. نکنيد استفاده ديده آسيب
.داريد نگه سال

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

.شود خشک کامالً دستگاه تا دهيد اجازه آن دوباره انداختن
آن از يا و ندهيد قرار خاک و گرد پر و کثيف هاى محيط در را دستگاه●

ممکن آن الکترونيکى قطعات و متحرک هاى قسمت. نکنيد استفاده
.ببيند آسيب است

عمر باال دماى. نکنيد نگهدارى پايين يا باال دماى در را دستگاه●
برخى و زند مى صدمه باترى به داده، کاهش را الکترونيکى دستگاه
که 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
مدار صفحات به و شود ايجاد رطوبت دستگاه داخل در است ممكن

.بزند صدمه الکترونيکى
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
هاى قسمت شدن مسدود باعث تواند مى رنگ. نزنيد رنگ را دستگاه●

.کند جلوگيرى آنها صحيح عملکرد از و شده متحرک
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●
يادداشت و مخاطبين جمله از داريد نگه خواهيد مى که اطالعاتى از●

.کنيد تهيه پشتيبان کپى نسخه يک تقويم هاى
نمودن بهينه منظور به دستگاه يکبار وقت چند هر مجدد تنظيم براى●

.کنيد خارج را باترى و خاموش را دستگاه آن، عملکرد
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
دفع از پيشگيرى در کار اين با. بازگردانيد اختصاصى آورى جمع

.کرد خواهيد کمک مواد بازيافت بهبود همچنين و زباله کنترل غيرقابل
Nokia محصوالت بازيافت چگونگى و محصول محيطى زيست اطالعات

تلفن دستگاه يک از استفاده با يا ،www.nokia.com/werecycle در را
.کنيد بررسى nokia.mobi/werecycle در همراه

ايمنى اطالعات و محصول
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بيشتر ايمنى اطالعات
اطفال
ممکن وسايل اين. نيستند بازى اسباب آن جانبى لوازم و شما دستگاه

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

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

از گيرد، قرار شما بدن از دورتر )اينچ ۵/۸ (متر سانتى ١٫۵ حداقل
مى تبعيت راديويى فرکانس معرض در گرفتن قرار هاى دستورالعمل

بر استفاده براى نگهدارنده يا کمرى گيره تلفن، حمل کيف هرگونه. کند
شده ذکر فاصله در را دستگاه بايد و باشد فلز جنس از نبايد بدن، روى

.دهد قرار بدن به نسبت
الزم شبکه به مناسب اتصال ها، پيام يا اطالعاتى هاى پرونده ارسال براى
که زمانى تا است ممکن ها پيام يا اطالعاتى هاى پرونده ارسال. است
به مربوط هاى دستورالعمل. بيفتد تأخير به شود برقرار اتصالى چنين
.نماييد رعايت انتقال خاتمه زمان تا را، بدن با دستگاه مناسب فاصله
است ممکن. دارند ربايى آهن خاصيت دستگاه هاى قسمت بعضى
وسايل ساير يا اعتبارى کارتهاى. کند جذب را فلزى اشياى دستگاه
است ممکن چون ندهيد، قرار دستگاه نزديک را ربايى آهن بار داراى

.شود پاک آنها در شده ذخيره اطالعات

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
توليد يا پزشك يك با. کند ايجاد اختالل شوند، نمى محافظت امواج
اين آيا كه شود مشخص تا كنيد مشورت پزشكى دستگاه كننده

خارجى راديويى فركانس انرژى برابر در كافى ميزان به دستگاهها
مبنى اطالعيه هرگونه مشاهده صورت در. خير يا هستند شده محافظت

در است ممکن. کنيد خاموش را آن دستگاه، از استفاده عدم مقررات بر
انرژى به که شود استفاده تجهيزاتى از درمانى مراکز و ها بيمارستان

.باشد حساس خارجى راديويى فرکانس

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

دستگاه يک و سيم بى وسيله يک بين همواره بايد) اينچ ۶ (سانتيمتر ۱۵,۳
قلب ضربان کننده تنظيم دستگاه مانند بدن در شده گذاشته کار پزشکى

ناخواسته تداخل از تا شود حفظ شده گذاشته کار ورتر کارديو يا
که افرادى. شود جلوگيرى پزشکى دستگاههاى با سيم بى محصوالت

:بايد دارند دستگاههايى چنين
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
پزشکى دستگاه همراه به خود سيم بى دستگاه از استفاده مورد در اگر
.کنيد مشورت خود پزشکى مشاور با داريد سوالى شده گذاشته کار

ايمنى اطالعات و محصول
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شنوايى کمک وسايل
از برخى کار در است ممکن ديجيتال سيم بى هاى دستگاه از بعضى
.کنند اختالل ايجاد شنوايى کمک وسايل

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

الکترونيکى، سوخت تزريق هاى سيستم قبيل از شوند، نمى محافظت
تأثير هوا کيسه و الکترونيکى سرعت کنترل قفل، ضد الکترونيکى ترمز

آن تجهيزات يا دستگاه سازنده با بيشتر اطالعات كسب براى. بگذارند
.بگيريد تماس
وسيله در را آن يا کرده سرويس را دستگاه بايد متخصص اشخاص فقط
باشد خطرناک است ممکن نادرست سرويس يا نصب. کنند نصب نقليه

کليه که کنيد بررسى مرتباً. کند باطل را شما نامه ضمانت تواند مى و
و شده نصب شما نقليه وسيله در درستى به سيم بى دستگاه تجهيزات

دستگاه، با را منفجره مواد يا گازها اشتعال، قابل مايعات. کند مى کار
داشته خاطر به. نکنيد حمل يا انبار هم با آن جانبى لوازم يا قطعات
را جانبى لوازم يا دستگاه. شوند مى باد شدت با هوا هاى كيسه كه باشيد

.ندهيد قرار هوا کيسه استقرار ناحيه در يا هوا کيسه روى محلى در
از استفاده. کنيد خاموش را دستگاه هواپيما به شدن سوار از قبل

هواپيما عملکرد براى است ممکن هواپيما در سيم بى هاى دستگاه
.باشد قانونى غير و بوده خطرناک

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

در. كنيد پيروى شده نصب هاى دستورالعمل همه از. كنيد خاموش
و سوزى آتش يا انفجار باعث جرقه يك است ممكن هايى مكان چنين
هاى جايگاه در را خود دستگاه. شود مرگ يا جراحت به منجر

و انبارها، مخازن، در. كنيد خاموش ها بنزين پمپ مانند سوختگيرى
كه جاهايى يا شيميايى، مواد توليد هاى كارخانه سوخت، توزيع مناطق
.كنيد رعايت را ها محدوديت است، انجام حال در انفجار عمليات
واضح طور به هميشه، نه ولى غالباً، بالقوه انفجار قابل جو داراى مناطق

موتور شده توصيه كه هايى مكان شامل مناطق اين. اند شده مشخص
تأسيسات ها، كشتى عرشه زير قسمت كنيد، خاموش را خود خودروى
ذراتى يا شيميايى مواد كه است جايى و شيميايى مواد حمل يا نگهدارى

از بايد. دارد وجود هوا در فلزات پودر يا غبار غالت، هاى دانه مانند
)بوتان يا پروپان مانند (مايع گاز نفت از كه خودروهايى هاى توليدكننده

در توان مى آيا كه شود مشخص تا كنيد سئوال كنند مى استفاده
.خير يا نمود استفاده دستگاه اين از آنها مجاورت

اضطرارى هاى تماس

هاى شبکه راديويى، هاى سيگنال از استفاده با دستگاه، اين: مهم
توسط شده ريزى برنامه عملکردهاى و زمينى، خطوط هاى شبکه سيم، بى

طريق از صوتى هاى تماس از شما دستگاه اگر. کنند مى کار کاربر
و اينترنتى تماسهاى کند، مى پشتيبانى) اينترنتى تماسهاى (اينترنت

و همراه تلفن هاى شبکه بودن فعال صورت در. کنيد فعال را همراه تلفن
تماس برقرارى به اقدام دو هر طريق از دستگاه اينترنتى، تماس

تضمين توان نمى شرايط کليه در را اتصال برقرارى. کند مى اضطرارى
به تنها پزشکى هاى فوريت جمله از ضرورى ارتباطات در نبايد هرگز. کرد

.کرد اعتماد سيم بى تلفن طريق از ارتباط
:اضطرارى تماس برقرارى براى

سيگنال قدرت بودن کافى. کنيد روشن را آن نيست، روشن تلفن اگر.۱
را زير مراحل باشد الزم است ممکن دستگاه، به بسته. کنيد بررسى را

:دهيد انجام
سيم کند، مى استفاده کارت سيم يک از دستگاه که صورتى در●

.دهيد قرار دستگاه در کارتى

ايمنى اطالعات و محصول
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کرده فعال خود دستگاه در که را تماس هاى محدوديت از برخى●
.کنيد حذف ايد،

.دهيد تغيير فعال نمايه به آفالين نمايه حالت از را خود نمايه●
را دستگاه کنار قفل کليد باشند، قفل کليدها و صفحه اگر●

.شوند باز آنها تا بچرخانيد
نمايش صفحه تا دهيد فشار را پايان دکمه است الزم که بار چند هر.۲

.گردد آماده تماس براى تلفن و شود پاک

.کنيد باز را گير شماره ،) (گير شماره نماد انتخاب با.۳

شماره. کنيد وارد را خود فعلى محل رسمى اضطرارى تلفن شماره.۴
.کند مى فرق مختلف هاى مکان اضطرارى هاى

.دهيد فشار را تماس کليد.۵
به را ضرورى اطالعات کليه ممکن حد تا اضطرارى، تماس برقرارى هنگام
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 در

.ندهيد خاتمه تماس

)SAR (مجوز اطالعات
گرفتن قرار به مربوط دستورالعملهاى از همراه تلفن دستگاه اين
.کند مى پيروى راديويى امواج برابر در

اين. باشد مى راديويى امواج گيرنده و فرستنده يک شما همراه تلفن
هاى محدوديت ميزان از که است شده طراحى اى گونه به همراه تلفن
بين ها دستورالعمل توسط که راديويى امواج معرض در گرفتن قرار

علمى سازمان توسط ها دستورالعمل اين. نرود فراتر شده، توصيه المللى
منظور به که شود مى شامل را ايمنى نکات و شده ارائه ICNIRP مستقل
و سن گرفتن نظر در بدون افراد تمامى حافظت از خاطر اطمينان
.است شده طراحى آنان سالمتى وضعيت

دستگاه براى راديويى امواج معرض در گرفتن قرار هاى دستورالعمل
جذب ميزان نام به گيرى اندازه واحد يک براساس همراه تلفن هاى

دستورالعمل در شده مطرح SAR محدوديت. شوند مى ارائه SAR يا خاص
بافت گرم ١٠ در) W/kg (کيلوگرم بر وات ۲.٠ متوسط طور به ICNIRP هاى
استاندارد کارکرد هاى موقعيت در SAR به مربوط هاى آزمايش. است بدن
کليه در خود مجاز قدرت سطح باالترين با پيام مخابره حال در دستگاه با

دستگاه که آنجا از. است گرفته صورت شده آزمايش فرکانسى باندهاى
مقدار از فقط شبکه به دستيابى جهت که است شده طراحى اى گونه به

حال در دستگاه SAR واقعى ميزان کند، استفاده نياز مورد نيروى
اين. باشد شده مشخص ميزان حداکثر از تر پايين است ممکن استفاده

اصلى ايستگاه از شما فاصله جمله از متعددى عوامل به بسته مقدار
.است متغير شبکه

از استفاده براى ICNIRP دستورالعملهاى به توجه با SAR ميزان باالترين
.است کيلوگرم/وات ۱.۰۱ گوش مجاورت در دستگاه

SAR مقادير است ممکن دستگاه جانبى لوازم از استفاده نتيجه در
به مربوط شرايط به توجه با است ممکن SAR مقادير. آيد بدست مختلفى
در بيشتر اطالعات. کند تغيير شبکه باند و ملى هاى گزارش و ها آزمايش

اطالعات عنوان تحت www.nokia.com نشانى در توانيد مى را SAR مورد
.نماييد مالحظه محصول

ايمنى اطالعات و محصول
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فهرست
اعداد/عالئم

A-GPS )دستيار GPS(۶۲
Bluetooth۷۹ ,۸۰ ,۸۱

DRM) ۱۰۱)ديجيتالى حقوق مديريت
GPS۶۳

۶۴يابى موقعيت هاى درخواست
GPS )۶۲)جهانى موقعيت تعيين سيستم,
۶۴

GPS دستيار (A-GPS)۶۲
IAPs )۷۵)اينترنت دستيابى نقاط
LAN سيم بى (WLAN)۷۴

Mail for Exchange۴۶
MMS )۴۸, ۴۲)اى چندرسانه پيام خدمات
MMS )۴۴)اى چندرسانه پيام خدمات

Nokia Ovi Player۵۲
RealPlayer۹۵

SIP۸۳
SMS )۴۲)کوتاه پيام خدمات

WLAN )۷۷, ۷۵, ۷۴)سيم بى محلى شبکه

آ
۶۳, ۲۳ها آنتن
۵۰ها آهنگ

ا
۶۲پيمايش ابزارهاى

۷۸داده اتصاالت
Bluetooth۷۹

۸۲شخصى رايانه به اتصال
۹۹دستگاه بروزآورى

۷۸سازى همگام
۸۲رايانه اتصاالت

داده اتصاالت ببينيد همچنين
۷۷, ۳۴اى بسته داده اتصال

۸۳تنظيمات
۸۲کابل اتصال
USB۸۲ کابل اتصال

۸۴آنالين اشتراک
۸۴اشتراک
۸۴ها اشتراک
۸۴ها پست ايجاد
۸۵کردن پست
۸۴ها سرويس کردن فعال
بصورت رسانه هاى پرونده اشتراک
۸۴آنالين

Nokia۱۶ پشتيبانى اطالعات
۶۴, ۶۲موقعيت تعيين اطالعات
۱۷کلى اطالعات
۶۲محل اطالعات
۱۷مفيد اطالعات
۲۹تماس انتظار
۲۰داده انتقال
۲۰محتوا انتقال
۵۱موسيقى انتقال

ايمنى
۱۰۰مجوزها

۹۹کارت سيم ايمنى
۴۶ايميل

۴۵ها پيوست
۴۴تنظيمات

۴۵حذف
۴۵بارگيرى حال در

۴۹, ۴۵پستى صندوق
اينترنت

وب مرورگر به كنيد مراجعه

ب
باترى

۱۸نيرو مصرف در جويى صرفه
۸۴رسانه هاى پرونده بارگذارى
ها بارگيرى

۵۳ها پادکست
۱۰۷بازيافت
۴۴اى چندرسانه نمايشى، هاى بخش
۱۷راهنما برنامه
۹۴, ۹۲ها برنامه
Java۹۲ هاى برنامه
Symbian۹۲ هاى برنامه
۹۸صوتى هاى برنامه
۹۲افزارى نرم هاى برنامه

۹۹دستگاه بروزآورى
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۲۳بلندگو
۲۶مچى بند
۹۴ها روزرسانى به
۹۴افزار نرم هاى رسانى روز به
۲۸ورودى هاى تماس کردن صدا بى

پ
۵۳, ۵۱پادکست

۲۸تماس به پاسخگويى
Nokia Ovi۵۱ کننده پخش
۵۰موسيقى کننده پخش

۵۱پخش هاى ليست
JME Java۹۲ برنامه پشتيبان
۱۶پشتيبانى

۴۳ها پيام
۴۴الکترونيکى پست
۴۲هاى پوشه

۴۷تنظيمات
۴۴اى چندرسانه

۲۸صوتى
۴۲شده ارسال هاى پيام
۴۷سلولى پخش هاى پيام
۴۴الکترونيکى پست هاى پيام
۴۴, ۴۲اى چندرسانه هاى پيام
۴۸اى رسانه چند هاى پيام
۴۴سرويس هاى پيام
۴۲صوتى هاى پيام

متنى پيامهاى
۴۲ارسال
۴۷کارت سيم هاى پيام

۴۷تنظيمات
۹۸تلويزيون پيکربندى
۴۴ها پيوست

ت
۹۷زمان و تاريخ
۶۰دوربين خودکار، تايمر

۵۵تصاوير
تصويرى

۵۵مشاهده
۹۱تقويم

۹۱ابزار نوار
۲۳سخنگو تلفن
۲۷ها تماس

۲۸پاسخگويى
۲۹دادن پايان
۳۰تصويرى هاى تماس

۱۰۳, ۱۰۲تنظيمات
۲۸کردن رد

۱۰۲مجدد گيرى شماره
۲۹کنفرانس

۲۷موجود هاى گزينه
۳۴زمان مدت
۳۴اخير هاى تماس
۳۱, ۳۰تصويرى هاى تماس

۳۱دادن پاسخ
۳۱کردن رد
صوتى هاى تماس

ها تماس به كنيد مراجعه
۲۹کنفرانسى هاى تماس

۹۸, ۹۷, ۵۷تنظيمات
Bluetooth۷۹

SIP۸۳
WLAN۷۵ ,۷۷
۹۹ها برنامه

۵۳پادکست
۴۸ها پيام

۹۷زمان و تاريخ
۱۰۳, ۱۰۲ها تماس

۹۸تلويزيون خروجى
۸۳اى بسته داده
۹۷زبان
۷۳شبکه
۸۳دستيابى نقطه نام کنترل

۱۰۰مجوزها
۹۴برنامه مدير
۸۸فيلم مرکز

۶۴يابى موقعيت
۷۷, ۷۶دستيابى نقاط

۹۷نمايشگر
۹۹برنامه تنظيمات
۷۷پراکسى تنظيمات
۲۵حسگر تنظيمات
۹۷زبان تنظيمات
۷۳شبکه تنظيمات
۲۵نمايش صفحه تنظيمات
ضبط تنظيمات

۵۷دوربين در
عکسبردارى تنظيمات

۵۷دوربين در

فهرست
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کارخانه تنظيمات
۱۰۱بازيابى
۹۷نمايشگر تنظيمات
هفته تنظيمات
۹۱تقويم هشدار زنگ

ج
۹۵جريانى

چ
۱۰۲اعالن چراغ

ح
حافظه
۱۹کردن پاک
۸۸پنهان حافظه
۸۱دور راه از کارت سيم حالت
عکسبردارى هاى حالت

۵۹دوربين
۲۷مجاورت حسگر

۱۰۱بردارى نسخه حق از حفاظت

خ
۲۵كارت سيم كردن خارج

۵۵تلويزيون خروجى
۲۰خوشآمد

د
انسداد حال در

۸۱دستگاه
۸۹جستجو حال در

۳۵, ۳۴ ثبت دفترچه
۳۵, ۳۴تماس ثبت دفترچه
۳۴تماس ثبت هاى دفترچه
۵۹دوربين

۵۹مخاطبين به تصاوير دادن اختصاص
۵۹تصاوير ارسال

۶۰محل اطالعات
۵۸تصوير حالت
۶۱فيلم حالت
۶۰متوالي حالت
۵۹ها صحنه
۶۲ضبط
۵۸گرفتن عکس
۵۹فالش

۶۱, ۵۷نشانگرها

ر
راديو

۵۴ها ايستگاه
۵۳دادن گوش

۲۸تماس کردن رد
رسانه

RealPlayer۹۵
۵۰موسيقى کننده پخش

۱۸امنيتى رمز

ز
هشدار زنگ

۹۱تقويم يادداشت

س
۹۱, ۹۰ساعت
۹۱جهانى ساعت
۹۰زنگدار ساعت

۸۹خبرى هاى سرويس
۴۱, ۲۵کارت سيم

۴۷ها پيام
۱۱جاگذارى

ش
IMEI۱۸ شماره
۴۱ثابت گيرى شماره
۲۹سريع گيرى شماره
۳۰صوتى گيرى شماره

ص
ها صحنه

۵۹فيلم و تصوير
۳۷مجازى کليد صفحه
۳۷, ۲۷, ۱۵لمسى صفحه
۴۲ارسال صندوق
پست صندوق
۴۴الکترونيکى پست
۴۴دور راه پست صندوق

فهرست
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پستى صندوق
۲۸صوتى
۴۳پيام دريافت، صندوق
۴۳ها پيام دريافت، صندوق

ض
ضبط

۶۱ويديويى هاى کليپ
۹۵صوت ضبط

ع
ها عکس

۲۰کردن کپى
دوربين به كنيد مراجعه

۸۹خبر خبرى، عناوين
۱۰۴يابى عيب

ف
۷۳فرامکانى

۴۷سرويس هاى فرمان
۹۸, ۳۰صوتى هاى فرمان

Ovi۹۰ فروشگاه
Ovi۹۰ فروشگاه
Nokia۵۲ موسيقى فروشگاه
۱۵فهرست

فيلم
۳۳, ۳۲شده گذاشته اشتراک به
۳۲مشترک فيلم

ها فيلم
۲۰کردن کپى

ق
۷۸اتصال قابليت

۲۶دور راه از قفل
۱۴کليد صفحه قفل
کردن قفل
۲۶دور راه از
۱۴کليدها کردن قفل
۱۳نورى قلم

ک
۹۲حافظه کارت
۲۰محتوا از گرفتن کپى
۱۸قفل کد

PIN۱۸ کدهاى
PUK۱۸ کدهاى
۱۸دستيابى کدهاى
۶۲ويديويى هاى کليپ

۹۵پخش
۳۲مشترک

۱۶رسانه کليد
۱۴قفل کليد

۱۰کليدها
۲۳صدا ميزان کنترل

گ
۵۵, ۵۴گالرى

۵۴سازماندهى
۵۴مشاهده

۹۲دستگاه حافظه از پشتيبان نسخه گرفتن
۹۲ها داده از پشتيبان نسخه گرفتن

ل
۹۶لغتنامه

۹۸جانبى لوازم

م
۹۶حساب ماشين
۱۰۱, ۱۰۰مجوزها

۱۰۰شخصى مجوزهاى
تماس کردن محدود
۴۱
۱۰۳تماسها کردن محدود

۴۱, ۳۹, ۲۴مخاطبين
۴۰زنگ هاى آهنگ

۳۹افزودن
۳۹صوتى هاى برچسب

۴۰فرض پيش
۳۹ذخيره
۴۱, ۲۰کردن کپى

۳۹مديريت
۳۹ويرايش
۷۸سازى همگام
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۳۴ها تماس زمان مدت
۹۲برنامه مدير
۹۲پرونده مدير

۹۲پرونده مديريت
۸۰ها دستگاه سازى مرتبط

۶۴مرزنماها
۸۵فيلم مرکز

۸۷ها فيلم انتقال
۸۵بارگيرى
۸۶تصويرى هاى سرويس

۸۷من هاى فيلم
۸۵مشاهده

مرورگر
وب مرورگر به كنيد مراجعه

۸۸وب مرورگر
۸۸پنهان حافظه

۸۸جستجو صفحات
۸۹ها نشانه
۴۹مضامين

ن
تماس نپذيرفتن

تماس کردن رد به كنيد مراجعه
۴۳نشانگرها
۲۰نمادها و نشانگرها

۸۹ها نشانه
۹۳ها برنامه نصب
۷۷, ۷۶, ۷۵دستيابى نقاط
۶۵ها نقشه

۶۹ها مکان ارسال

۷۱ترافيک اطالعات
۶۷ها نقشه بارگيرى
۷۰پيمايش
۶۶نماها تغيير

۷۱روى پياده حال در
۶۹مسيرها ذخيره
۶۹ها مکان ذخيره

۷۰صوتى راهنماى
۶۹مسيرها سازماندهى
۶۹ها مکان سازماندهى

۷۲مسيرها طراحى
۷۱, ۶۶نمايشگر عوامل
۶۶کردن مرور

۷۰رانندگى مسيرهاى
۶۸مکان جزئيات مشاهده
۶۹برگزيده موارد

۶۷يابى موقعيت
۶۸ها مکان يافتن

۱۰۷زيست محيط درباره نکاتى
۲۴آفالين نمايه
۴۹ها نمايه

۲۴آفالين هاى محدوديت
۱۶رسانه نوار

و
۱۰۱ايمنى واحد

۸۹وبالگها
۳۸متن ورودى
۳۸پيشگو متن ورودى

ه
۲۵هدست
۷۸سازى همگام

ى
۹۶ها يادداشت

فهرست

۱۱۷.است محفوظ Nokia براي حقوق كليه 2011© 


	راهنماي كاربر Nokia 5800 XpressMusic
	فهرست مطالب
	ایمنی
	در مورد دستگاه شما
	خدمات شبکه

	شروع به کار
	کلیدها و قسمت های دیگر
	قرار دادن سیم کارت درون دستگاه
	 قرار دادن باتری 
	شارژ کردن باتری
	دستگاه را روشن کنید
	قلم نوری
	قفل کلیدها و صفحه لمسی
	صفحه اصلی
	دسترسی به فهرست
	عملکردهای صفحه لمسی
	کلید رسانه
	تغییر آهنگ زنگ
	پشتیبانی
	باز کردن Ovi

	یافتن راهنما
	راهنمای موجود در دستگاه
	تنظیمات
	کدهاى دستیابی
	افزایش طول عمر باتری
	افزایش حافظه موجود

	دستگاه شما
	خوشآمد
	کپی کردن مخاطبین یا عکس ها از دستگاه قدیمی خود
	نمایش نشانگرها
	کارت حافظه
	قرار دادن کارت حافظه درون دستگاه
	کارت حافظه را بیرون بیاورید

	کنترل میزان صدا و بلندگو
	میانبرها
	محل های آنتن
	نوار مخاطبین
	نمایه برون خط
	 تنظیمات حسگر و چرخش نمایشگر
	هدست
	خارج كردن سیم كارت
	اتصال بند مچی
	قفل از راه دور

	برقراری تماس
	صفحه لمسی در طی تماس
	 برقراری تماس صوتی  
	در طول تماس
	  صندوق پستی صوتی 
	پاسخگویی یا رد یک تماس
	برقراری یک تماس کنفرانسی
	 شماره گیری سریع یک شماره تلفن 
	انتظار تماس
	شماره گیری صوتی
	برقراری تماس تصویری
	در طول یک تماس تصویری
	پاسخگویی یا رد یک تماس تصویری
	اشتراک فیلم
	شرایط اشتراک فیلم
	تنظیمات اشتراک فیلم
	اشتراک فیلم زنده یا کلیپ های ویدیویی
	پذیرش دعوتنامه اشتراک گذاری فیلم

	دفترچه ثبت 
	تماس های اخیر
	داده بسته ای
	مدت زمان تماس
	بررسی کلیه مکالمات


	نوشتن متن
	صفحه کلید روی صفحه
	دست نویس
	صفحه کلید عددی
	صفحه کلید مجازی
	ورودی متن سنتی
	ورودی متن پیشگو
	تغییر بین حالت های متن

	تنظیمات ورودی لمسی

	مخاطبین (دفترچه تلفن)
	ذخیره و ویرایش اسامی و شماره ها
	نوار ابزار مخاطبین
	مدیریت نام ها و شماره ها
	اختصاص شماره ها و آدرس های پیش فرض
	آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای مخاطبین
	کپی کردن مخاطبین
	خدمات سیم
	مخاطبین سیم
	شماره گیری ثابت


	پیام رسانی
	نمای اصلی پیام رسانی
	نوشتن و ارسال پیام
	صندوق دریافت پیام
	پیام های دریافت شده
	پیام های چندرسانه ای
	داده، تنظیمات و پیام های خدمات وب

	راه اندازی ایمیل
	صندوق پست
	تعیین تنظیمات ایمیل
	باز کردن صندوق پست
	بازیابی پیامهای پست الکترونیکی
	حذف پیام های پست الکترونیکی
	قطع اتصال از صندوق پست

	Mail for Exchange
	مشاهده پیام های موجود در سیم کارت
	پیام های پخش سلولی
	فرمان های سرویس
	تنظیمات پیام رسانی
	تنظیمات پیام متنی
	تنظیمات پیام چندرسانه ای
	تنظیمات ایمیل
	مدیریت صندوق های پستی



	شخصی کردن دستگاه خود
	تغییر شکل ظاهری دستگاه
	نمایه ها

	پوشه موسیقی
	پخش کننده موسیقی
	پخش آهنگ یا پادکست
	لیست های پخش
	پادکست ها
	انتقال موسیقی از رایانه
	Nokia Ovi Player

	فروشگاه موسیقی Nokia
	Nokia Podcasting
	تنظیمات پادکست
	بارگیری پادکستها

	رادیو
	گوش دادن به رادیو
	مدیریت ایستگاه های رادیویی


	گالری
	مشاهده و سازماندهی پرونده ها
	مشاهده تصاویر و فیلمها
	سازماندهی تصاویر و فیلمها
	حالت خروجی تلویزیون

	دوربین
	فعال کردن دوربین
	عکسبرداری
	نشانگرها و کنترل های روی صفحه برای گرفتن تصویر ثابت
	تنظیمات عکسبرداری و ضبط
	گرفتن عکس
	بعد از عکسبرداری
	فلاش و نور فیلم
	صحنه ها
	اطلاعات محل
	تایمر خودکار
	عکسبرداري متوالي

	ضبط فیلم
	ضبط یک کلیپ ویدیویی
	نشانگرها و کنترل های روی صفحه ضبط فیلم
	پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی


	تعیین موقعیت (GPS)
	درباره GPS
	GPS دستیار (A-GPS)
	نگهداشتن صحیح دستگاه
	نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS
	درخواست های موقعیت یابی
	مرزنماها
	داده GPS
	تنظیم موقعیت یابی

	نقشه ها
	نمای کلی نقشه ها
	مشاهده مکان و نقشه خود
	نمای نقشه
	تغییر شکل ظاهرى نقشه
	بارگیری و به روزرسانی نقشه ها
	درباره روش های موقعیت یابی
	یافتن یک مکان
	مشاهده جزئیات مکان
	ذخیره مکان ها و مسیرها
	مشاهده و سازماندهی مکان ها یا مسیرها
	ارسال مکان ها برای دوستان خود
	دریافت راهنمای صوتی
	رانندگی به مقصد خود
	نمای پیمایش
	دریافت اطلاعات ترافیک و ایمنی
	پیاده روی به مقصد خود
	طراحی یک مسیر

	قابلیت اتصال
	اتصالات داده و نقاط دستیابی
	تنظیمات شبکه
	 LAN بی سیم  
	درباره WLAN
	اتصالات WLAN
	برنامه جادویی WLAN
	نقاط دستیابی اینترنت WLAN
	حالتهای عملکرد
	تنظیمات LAN بی سیم

	نقاط دستیابی
	ایجاد یک نقطه دستیابی جدید
	مدیریت گروه های نقطه دستیابی
	تنظیمات نقطه دستیابی داده بسته ای
	تنظیمات نقطه دستیابی شبکه بی سیم محلی

	مشاهده اتصالات داده فعال
	همگام سازی
	اتصال Bluetooth
	اتصال Bluetooth
	تنظیمات Bluetooth
	نکات امنیتی
	ارسال داده با استفاده از اتصال Bluetooth
	مرتبط سازی دستگاه ها
	دریافت داده با استفاده از اتصال Bluetooth
	مسدود کردن دستگاه ها
	حالت سیم از راه دور

	انتقال داده ها با استفاده از یک کابل USB
	اتصالات رایانه شخصی
	تنظیمات اجرایی
	تنظیمات SIP
	کنترل نام نقطه دستیابی
	تنظیمات داده بسته ای


	اشتراک آنلاین
	درباره اشتراک آنلاین
	اشتراک در سرویس ها
	مدیریت اشتراک های خود
	ایجاد یک پست
	 ارسال پرونده ها از گالری  

	مركز فیلم Nokia 
	مشاهده و بارگیری کلیپ های ویدیویی
	منابع خبری فیلم
	فیلم های من
	انتقال فیلم از رایانه شخصی
	تنظیمات مرکز فیلم

	اینترنت
	درباره مرورگر وب
	مرور وب
	افزودن یک نشانه
	اشتراک در یک سرویس خبری

	جستجو
	درباره جستجو
	شروع یک جستجو

	فروشگاه Ovi
	درباره فروشگاه Ovi

	سایر برنامه ها
	ساعت
	تنظیم زمان و تاریخ
	ساعت زنگدار
	ساعت جهانی

	تقویم
	نماهای تقویم
	نوار ابزار تقویم

	مدیر پرونده
	درباره مدیر پرونده
	یافتن و سازماندهی پرونده ها
	ویرایش کارت حافظه
	گرفتن نسخه های پشتیبان پرونده ها

	مدیر برنامه
	نصب برنامه ها
	حذف برنامه ها
	تنظیمات مدیر برنامه

	به روز رسانی نرم افزار با استفاده از دستگاه خود
	RealPlayer
	نوار ابزار RealPlayer
	پخش یک کلیپ ویدیویی
	پخش محتوا به صورت مستقیم

	ضبط
	نوشتن یک یادداشت
	محاسبه کنید
	مبدل
	لغتنامه

	تنظیمات
	تنظیمات تلفن
	تنظیمات تاریخ و زمان
	تنظیمات زبان
	تنظیمات نمایشگر
	فرمان هاى صوتی
	تنظیمات لوازم جانبی
	تنظیمات برنامه
	بروزآوری دستگاه
	تنظیمات امنیتی
	تلفن و سیم
	مدیریت مجوز
	واحد ایمنی

	بازیابی تنظیمات اصلی
	محتوای محافظت شده
	چراغ های اعلان

	تنظیمات تماس
	تنظیمات تماس
	انتقال تماس
	محدودیت تماس


	عیب یابی
	محافظت از محیط
	ذخیره انرژی
	بازیافت

	محصول و اطلاعات ایمنی
	لوازم فرعی
	باتری
	اطلاعات باتری و شارژر

	نگهداری از دستگاه
	بازیافت

	اطلاعات ایمنی بیشتر
	اطفال
	محیط کار
	وسایل پزشکی
	وسایل پزشکی کاشتنى
	وسایل کمک شنوایی

	وسایل نقلیه
	محیط هاى قابل انفجار
	تماس های اضطراری
	اطلاعات مجوز (SAR)


	فهرست


