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ÖNEMLÝ!
Standart bir kýsa mesajýn (metin mesajýnýn) uzunluðu 
160 karakterle sýnýrlýdýr.Ancak kýsa mesaj (metin mesajý) 
yazarken "Ð-ð", "ý", "Ý", "Þ-þ" gibi özel karakterler 
kullanýrsanýz bir kýsa mesajýn uzunluðu 70 karakter 
olacaktýr.

Belirtilen karakter sýnýrlarýný aþmanýz durumunda 
mesajýnýz birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. 
Bu durumda gönderilen mesaj sayýsý kadar 
faturalandýrýlýrsýnýz.

Eðer mesajlarýnýzý yazarken "Ð-ð", "ý", "Ý", "Þ-þ" gibi özel 
karakterleri kullanmamayý tercih ederseniz, 
telefonunuzun "Mesaj" menüsü altýndaki "Karakter 
desteði" alt menüsünden "Ýndirgenmiþ" seçeneðini seçiniz. 
Daha sonar "Tam" seçeneðini seçerek telefonunuzda bu 
karakterlerin kullanýmýný tekrar aktif hale getirebilirsiniz. 
Telefonunuzdaki varsayýlan karakter desteði "Tam" olarak 
belirlenmiþtir.
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Güvenliðiniz için

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

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya 
etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði 
durumlarda cihazý açmayýn.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý 
kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. 
Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.

ETKÝLEÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek 
etkileþime maruz kalabilir.

HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda 
cihazý kapatýn.

UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta 
etkileþime neden olabilir.
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YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Cihazý yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. 
Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde 
cihazý kullanmayýn.

DÝKKATLÝ KULLANIN
Yalnýzca ürün belgelerinde açýklanan biçimlerde 
kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir 
veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. 
Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru 
tutun.

YEDEK KOPYALAR
Cihazýnýzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek 
kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný 
bulundurmayý unutmayýn.
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DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik 
talimatlarý için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. 
Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.

ACÝL ARAMALAR
Cihazýn telefon iþlevinin açýk ve cihazýn çalýþýr 
durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek 
ve bekleme ekranýna dönmek için bitirme tuþuna 
gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip 
arama tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin 
verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

■ Cihazýnýz hakkýnda
Bu kullaným kýlavuzunda anlatýlan kablosuz cihaz, GSM 900 ve 
1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Þebekeler 
hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken telif haklarý da dahil 
olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve baþkalarýnýn 
gizlilik hakký ile yasal haklarýna riayet edin. 

Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini 
kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz 
kullanýmýnýn etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði 
durumlarda cihazý açmayýn.
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■ Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan 
servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel þebeke özellikleri 
gerektirir. Bu özellikler her þebekede bulunmaz; diðer þebekeler 
þebeke servislerini kullanmadan önce servis saðlayýcýnýzla özel 
düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili 
talimatlarý verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. 
Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek 
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm 
karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý 
býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu 
durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. 
Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü sýrasý ve simgelerde 
deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma da olabilir. Daha fazla bilgi 
almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 

■ Web’de Nokia desteði
Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir 
öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için 
www.nokia.com/support sayfasýna veya yerel Nokia web 
sitenize bakýn.
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1. Baþlarken

■ SIM kartý ve bataryayý takma
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn 
baðlantýsýný kesin.

Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda 
bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý 
veya baþka bir satýcý olabilir.

Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.

1. Arka kapaðý kaldýrmak için kaydýrýn (1). 
Bataryayý kaldýrýp çýkarýn (2).

2. SIM kart tutucusunu, telefonun ucundaki çýkýntýdan 
parmaðýnýzý kullanarak dikkatle kaldýrýn (3). Kartýn 
kesik ucu sað üst köþeye gelecek ve altýn renkli temas 
bölgesi aþaðý bakacak þekilde SIM kartý takýn (4). SIM 
kart yuvasýný kapatýn ve bastýrarak yerine oturtun (5). 



12

3. Bataryayý ve arka kapaðý yerine takýn (6, 7). 

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

■ Bataryayý þarj etme
Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý 
Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj 
cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Farklý türde 
batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý 
onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli 
olabilir.



13

Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce 
model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz bir AC-3 þarj 
cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. 
Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, 
kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.

1. Þarj cihazýný duvar prizine takýn.

2. Þarj cihazýný cihaza takýn. Batarya 
gösterge çubuðu hareket etmeye 
baþlar. Batarya tamamen 
dolduðunda, çubuðun hareketi durur.

Ýpucu: Enerjiyi saklamak için, batarya tam dolduysa 
þarj cihazýný çýkarýn.

Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için 
þarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika 
sürebilir.
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■ Telefonu açma ve kapatma
Bitir tuþunu basýlý tutun.

Cihazý yalnýzca normal çalýþma 
konumunda kullanýn.

Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.

Not: Radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, anten 
kullanýlýrken gereksiz yere antene dokunmaya 
çalýþmayýn. Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda 
hücresel antene dokunmaya çalýþmayýn. Antenin 
alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin 
kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç 
düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya 
ömrünü azaltabilir.

Not: Yalnýzca yetkili servis 
personeli tarafýndan 
kullanýlmak üzere 
tasarlandýðýndan bu 
konektöre dokunmayýn. 



15

2. Cihazýnýz

■ Tuþlar ve parçalar
• Þebeke adý veya operatör logosu (1)
• Þebeke sinyal gücü (2)
• Batarya þarj düzeyi (3)
• Kulaklýk (4)
• Hoparlör (5)
• El feneri (6)
• Seçim tuþu iþlevleri (7)
• Seçim tuþlarý (8)
• Navi™ tuþu (9), buradan 

itibaren kaydýrma tuþu 
olarak geçecektir

• Arama tuþu (10)
• Bitirme tuþu/açma 

kapatma tuþu (11)
• Tuþ takýmý (12)
• Þarj cihazý konektörü (13)
• Kulaklýklý mikrofon seti konektörü (14)
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Uyarý: Bu cihazdaki Navi™ tuþu nikel içeriyor olabilir. 
Cildin sürekli nikele maruz kalmasý, nikel alerjisine 
neden olabilir.

■ Temel özellikler
Aþaðýdaki özelliklere eriþmek için Menü’yü seçin:

Mesajlar - Mesaj oluþturmak, göndermek, açmak 
ve mesajlarý yönetmek için kullanýlýr.

Rehber - Adlarý ve telefon numaralarýný SIM karta 
ve telefonun hafýzasýna kaydetmek için kullanýlýr.

Arama kaydý - Cevapsýz, gelen ve aranan telefon 
numaralarýna eriþmek için kullanýlýr. 

Ayarlar - Cihazýnýzýn çeþitli özelliklerini ayarlamak için 
kullanýlýr.

Saat - Alarmlarý yönetmek ve saati ayarlamak için 
kullanýlýr.

Radyo - Radyo özelliklerini yönetmek için kullanýlýr.

Hatýrlatmalar - Hatýrlatmalarý yönetmek için kullanýlýr. 

Oyunlar - Oyun efektlerini ayarlamak veya cihazýnýzda 
yüklü oyunlarý oynamak için kullanýlýr.
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Ekstra - Hesaplamalar, Dönüþtürücü, Çizelge, Geri sayým, 
Takvim, Kronometre, Besteleyici, Tanýtým, ve El feneri’ne 
eriþmek için kullanýlýr.

SIM hizmetleri - SIM kartýnýz tarafýndan desteklenen ek 
hizmetleri kullanmanýzý saðlar.

■ Arama yapma ve aramalarý cevaplama
Arama yapmak için aramak istediðiniz numarayý ve 
gerekirse ülke ve alan kodunu girin. Numarayý aramak için 
arama tuþuna basýn. Arama sýrasýnda kulaklýðýn veya 
kulaklýklý mikrofon setinin ses seviyesini artýrmak için 
kaydýrma tuþuna saða doðru, azaltmak için sola doðru basýn.

Gelen bir aramayý cevaplamak için arama tuþuna basýn. 
Aramayý cevaplamadan reddetmek için, bitirme tuþuna 
basýn.

■ Hoparlör
Mümkünse, arama sýrasýnda cihazýn hoparlörünü veya 
kulaklýðýný kullanmak için Hoparl. veya Ahizsz. seçeneðini 
belirleyin. 
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Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi 
fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza 
yakýn tutmayýn.

■ Metin yazma
Normal metin giriþini  veya metin tahmini giriþini 

 kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin giriþi 
yönteminde tuþa harf görünene kadar art arda basýn. 
Yazarken metin tahmini giriþini açmak için, Seçenk. > 
Sözlük seçeneðini ve istediðiniz dili; kapatmak için, 
Seçenk. > Sözlük > Sözlük kapalý seçeneðini belirleyin. 

Metin tahmini giriþini kullanýrken, her bir harf için tuþa 
yalnýzca bir kez basýn. Görüntülenen sözcük istediðiniz 
sözcük ise 0 tuþuna basýn ve bir sonraki sözcüðü yazmaya 
baþlayýn. Sözcüðü deðiþtirmek için, istediðiniz sözcük 
görünene kadar * tuþuna art arda basýn. Sözcükten sonra ? 
görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü 
sözlüðe eklemek için Çýkýþ seçeneðini belirleyin, sözcüðü 
normal giriþ yöntemini kullanarak girin ve Tamam 
seçeneðini belirleyin.

Metin yazma konusunda ipuçlarý: Boþluk eklemek için 0 
tuþuna basýn. Metin giriþ yöntemini hýzlý bir biçimde 
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deðiþtirmek için # tuþuna art arda basýn ve ekranýn üst 
tarafýndaki göstergeyi kontrol edin. Bir sayý eklemek için, 
ilgili sayý tuþunu basýlý tutun. Özel karakter listesi için, 
normal metin giriþi kullanýrken * tuþuna basýn; metin 
tahmini giriþini kullanýrken * tuþunu basýlý tutun. 
Düzenleme penceresinde mesajýn silinmesini geri almak 
için Seçenk. > Silmeyi geri al seçeneðini belirleyin.

■ Mesaj
Mesaj servisleri, yalnýzca servis saðlayýcýnýz tarafýndan 
destekleniyorsa kullanýlabilir. 

Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan kýsa 
mesajlarý göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda 
iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis saðlayýcýnýz 
ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler 
taþýyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek 
bir mesajda gönderilebilecek karakter sayýsýný sýnýrlayacak þekilde 
daha fazla yer kaplar. 

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamýný ihtiva eden ETSI TS 
123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 
V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur. 

1. Menü > Mesajlar > Mesaj yaz seçeneðini belirleyin.

2. Mesajý yazýn.
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3. Mesajý göndermek için Seçenk. > Gönder seçeneðini 
belirleyin ve alýcýnýn telefon numarasýný girip Tamam'ý 
seçin. 

Not: Cihazýnýz, mesajýn cihazýnýzda programlanan mesaj 
merkezi numarasýna gönderildiðini belirtebilir. Cihazýnýz 
mesajýn gönderilen yer/kiþi tarafýndan alýnýp alýnmadýðýný 
belirtmeyebilir. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha 
ayrýntýlý bilgi için, servis saðlayýcýnýza baþvurun. 

Tüm okunmuþ mesajlarý veya bir klasördeki tüm mesajlarý 
silmek için, Menü > Mesajlar > Mesajlarý sil > Tüm 
okunanlarý seçeneðini veya istediðiniz klasörü seçin.

■ Rehber
Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýna ve 
SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz. Dahili telefon 
rehberi 500’e kadar isim saklayabilir.

Bir numarayý bulmak için bekleme modundayken aþaðý 
ilerleyin ve ismin ilk harflerini girin. Ýstediðiniz isme ilerleyin.

Ayrýca Menü > Rehber seçeneðini belirleyip aþaðýdakiler 
arasýndan seçim yapabilirsiniz:

Kartvizit ekle—Telefon rehberine isim ve telefon numarasý 
kaydetmek için kullanýlýr.
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Kopyala—Dahili telefon rehberinden SIM telefon rehberine 
(veya tersi) isimleri ve telefon numaralarýný teker teker ya 
da bir seferde tümünü birden kopyalamak için kullanýlýr.

■ Radyo
FM radyo, kablosuz cihazýn anteninden farklý bir antene baðlýdýr. 
FM radyonun gerektiði gibi çalýþmasý için cihaza uyumlu bir 
kulaklýklý mikrofon seti veya donaným baðlanmalýdýr.

Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli 
yüksek seviyede sese maruz kalmak iþitme duyunuza 
zarar verebilir. Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi 
fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn 
tutmayýn.

FM radyo dinlemek için, Menü > Radyo seçeneklerini 
seçin. Radyo açýksa, aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: 
Kapat, Kanalý kaydet, Oto. ayarlama, Elle arama, Frekans 
ayarla, Kanalý sil, Yeni isim ver, Saatli radyo ve Hoparlör ve 
Kulaklýk.

■ El feneri
El fenerini açmak için, Menü > Ekstra > El feneri > 
Açýk veya Kapalý seçeneðini belirleyin.
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■ Çoklu telefon defteri
Cihazýnýz birden çok kullanýcý için beþ ayrý telefon defteri 
kullanýmýný destekler. Çoklu telefon defteri etkinleþtirildiðinde, 
yalnýzca etkin telefon defterindeki kartvizitler görünür.
Çoklu telefon defterini etkinleþtirmek için, Menü > 
Rehber > Ayarlar > Çoklu telefon defteri > Telefon defteri 
stili > Çoklu tel. deft. seçeneðini belirleyin. Bir telefon 
defterini etkinleþtirmek için, Menü > Rehber > Ayarlar > 
Çoklu telefon defteri > Geçerli telefon defteri seçeneðini 
belirleyin ve istediðiniz telefon defterini seçin veya 
Paylaþ. kartv. seçeneðini belirleyin.
Bir kartvizit bir veya birkaç telefon defterinde bulunabilir. 
Paylaþ. kartv. içindeki kartvizitlere tüm telefon 
defterlerinden eriþilebilir. Bir kartviziti bir veya birkaç 
telefon defterine atamak için, Menü > Rehber > Ayarlar > 
Çoklu telefon defteri > Kartvizitleri yönet’i seçin. 
Ýstediðiniz kartvizite gidin ve seçin. Kartviziti kaydetmek 
istediðiniz telefon defterlerini iþaretleyin ve Yapýldý > 
Evet seçeneklerini belirleyin. 
Telefon defterlerini yeniden adlandýrmak için, Menü > 
Rehber > Ayarlar > Çoklu telefon defteri > Telefon 
defterlerine yeni isim ver seçeneklerini ve istediðiniz 
telefon defterini seçin.
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3. Batarya bilgileri

■ Þarj etme ve boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya 
kullanmaktadýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir 
ancak sonunda yýpranacaktýr. Konuþma ve bekleme süreleri, 
normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda bataryayý 
deðiþtirin. Yalnýzca Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve 
bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý þarj 
cihazlarýyla doldurun.

Deðiþtirilen batarya ilk kez kullanýlýyorsa veya batarya uzun bir 
süre kullanýlmadýysa, batarya þarjýný baþlatmak için þarj cihazýný 
takmak sonra da çýkartýp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden 
çýkarýn. Tam olarak þarj olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý 
olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü 
kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan 
býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr.

Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj 
göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ 
batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn.
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Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem 
gibi metal bir nesnenin bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan 
baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol açabilir. 
(Bataryanýn + ve – uçlarý metal þeritler þeklinde görünür.) 
Bu durum örneðin cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya 
taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya 
veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn 
kapalý bir araçta býrakmak bataryanýn kapasitesini ve ömrünü 
azaltýr. Her zaman bataryayý 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýnda 
tutmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya 
tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. 
Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki 
sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. 
Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryalarý yerel 
düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm olanaklarýný 
deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi 
atmayýn.

Hücreleri veya bataryalarý sökmeyin veya parçalamayýn. 
Bataryadan sýzýntý olmasý durumunda, sývýnýn cilt veya gözlerle 
temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaþma durumunda, 
cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yýkayýn ya da týbbi 
yardým isteyin.



25

■ Nokia orijinal batarya doðrulama 
kurallarý

Güvenliðiniz için daima orijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. 
Orijinal bir Nokia bataryasý aldýðýnýzdan emin olmak için, 
bataryayý yetkili bir Nokia satýcýsýndan satýn alýn, paket üzerinde 
“Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aþaðýdaki 
adýmlarý uygulayarak hologramý inceleyin:

Bu dört adýmýn baþarýyla tamamlanmasý bataryanýn orijinalliðini 
tam olarak garanti etmez. Bataryanýzýn orijinal bir Nokia 
bataryasý olmadýðýný düþünmeniz için herhangi bir nedeniniz 
varsa, bataryayý kullanmayýn ve size yardýmcý olmalarý için en 
yakýn yetkili Nokia servis veya satýþ noktasýna götürün. Yetkili 
Nokia servis veya satýþ noktasý, orijinal olup olmadýðýný anlamak 
için bataryayý inceleyecektir. Orijinal olduðu doðrulanamýyorsa, 
bataryayý satýn aldýðýnýz yere iade edin. 

Hologramýn orijinal olup olmadýðýný anlama
1. Etiket üzerindeki holograma belirli 

bir açýdan baktýðýnýzda Nokia’nýn 
birleþen eller simgesini, baþka 
bir açýdan baktýðýnýzda “Nokia 
Original Enhancements” logosunu 
görmeniz gerekir.
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2. Hologramýn açýsýný sola, saða, aþaðý 
ve yukarý doðru deðiþtirdiðinizde her 
kenarda sýrasýyla 1, 2, 3 ve 4 nokta 
görmeniz gerekir.

3. Etiketin kenarýný kazýyýp 
20 basamaklý kodu (örneðin, 
12345678919876543210) 
ortaya çýkartýn. Bataryayý sayýlar 
yukarý bakacak þekilde çevirin. 
20 basamaklý kod önce üst satýrdaki 
sayý, sonra da alt satýrdaki sayý 
þeklinde okunur.

4. 20 basamaklý kodun doðru olduðunu 
www.nokia.com/batterycheck 
adresindeki talimatlarý uygulayarak 
doðrulayýn.
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Bir kýsa mesaj oluþturmak için 20 basamaklý kodu, örneðin 
12345678919876543210 girip +44 7786 200276 
numaralý telefona gönderin.
Yurtiçi ve uluslararasý operatör ücretleri geçerlidir.
Kodun doðrulanýp doðrulanamadýðýný belirten bir mesaj almanýz 
gerekir.
Bataryanýz orijinal deðilse ne olur?
Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanýzýn orijinal bir 
Nokia bataryasý olduðunu doðrulayamýyorsanýz lütfen bataryayý 
kullanmayýn. Size yardýmcý olmalarý için bataryayý en yakýn yetkili 
Nokia servis veya satýþ noktasýna götürün. Üretici tarafýndan 
onaylanmamýþ bataryalarýn kullanýmý tehlikeli olabilir, düþük 
performansa yol açabilir ve cihazýnýzla donanýmlarýna zarar 
verebilir. Onaysýz batarya kullanýmý cihazla ilgili geçerli onay ve 
garantiyi de geçersiz hale getirebilir.
Orijinal Nokia bataryalarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için 
www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin. 



28

Bakým ve onarým

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

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya 
da su buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller 
içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn ve yeniden 
takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. 
Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik 
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar 
verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal 
sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre 
kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý 
denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. 
Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik 
bileþenlere zarar verebilir.
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• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri 
ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna 
neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný 
engelleyebilir.

• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. 
Onaysýz antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar 
verebilir ve telsiz cihazlara iliþkin düzenlemelere aykýrý 
olabilir.

• Þarj cihazlarýný kapalý mekanlarda kullanýn.

• Rehber kayýtlarý ve ajanda notlarý gibi saklamak istediðiniz 
verileri daima yedekleyin.

• En iyi performansý almak üzere cihazý ara sýra sýfýrlamak için, 
cihazý kapatýn ve bataryayý çýkarýn.

Bu öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü 
donaným için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði 
gibi çalýþmýyorsa cihazý servis için en yakýn yetkili servise götürün.
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Çöpe atma
Elinizde bulunan üründe, basýlý malzemede veya 
ambalajda üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çöp 
kutusu size, Avrupa Birliði dahilinde tüm elektrikli ve 
elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullaným 
ömürleri sona erdiðinde ayrý bir atýk grubu ile toplanmalarý 
gerektiðini hatýrlatýr. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer 
belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.

Ürünleri, kontrolsüz atýklarýn çevreye veya insan saðlýðýna 
zarar vermesini önlemek ve maddi kaynaklarýn 
sürdürülebilir yeniden kullanýmýný desteklemek için atýk 
grubuna koyun. Atýk toplama bilgileri, ürün perakende 
satýcýlarý, yerel atýk toplama yetkilileri, ulusal üretim 
denetleme kuruluþlarý veya yerel Nokia temsilcinizden 
edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi’ne 
veya at www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere 
bakýn.
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Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar
Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük 
çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý 
hatýrlayýn ve kullanýmýnýn yasak olduðu ya da giriþim veya 
tehlikeye neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatýn. Cihazý 
yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn. Bu cihaz, kulaða 
tutularak normal konumunda kullanýldýðýnda veya vücuttan en az 
2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklýkta tutulduðunda radyo frekansýna 
maruz kalma kurallarýna uygundur. Bir taþýma kýlýfý, kemer klipsi 
veya tutucuyla kullanýldýðýnda, söz konusu ürün metal içermemeli 
ve ürünü vücudunuzdan yukarýda belirtilen uzaklýkta tutmalýdýr. 
Bu cihaz ile veri dosyalarý veya mesaj iletimi için þebeke 
baðlantýsýnýn saðlýklý olmasý gerekir. Bazý durumlarda, veri 
dosyalarýnýn veya mesajlarýnýn iletimi saðlýklý bir baðlantý 
kurulana kadar ertelenebilir. Ýletim iþlemi tamamlanana kadar 
yukarýdaki uzaklýk talimatlarýna uyulduðundan emin olun.
Cihazýn parçalarý manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza 
çekilebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolama 
ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda 
depolanan bilgiler silinebilir.
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■ Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan 
herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla 
etkileþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi cihazýn 
imalatçýsýna danýþarak dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine karþý 
yeterli derecede korunup korunmadýklarýný öðrenin ve varsa diðer 
sorularýnýzý da sorun. Saðlýk kuruluþlarýndaki uyarýlarý dikkate 
alarak cihazýnýzý bu gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve 
diðer saðlýk kuruluþlarýnda, dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine 
duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.

Ýmplant týbbi cihazlar
Týbbi cihaz üreticileri, týbbi cihazda ortaya çýkabilecek etkileþimi 
önlemek için kablosuz cihazla kalp pili veya kardiyoverter 
defibrilatör gibi implant bir týbbi cihaz arasýnda 15,3 
santimetrelik (6 inç) bir mesafenin korunmasýný önermektedir. 
Bu tür cihaz kullanan kiþiler þunlara dikkat etmelidir:

• Kablosuz cihaz açýkken, týbbi cihazla kablosuz cihaz arasýnda 
daima en az 15,3 santimetre mesafe býrakýn.

• Kablosuz cihazý göðüs cebinde taþýmayýn.

• Etkileþim olasýlýðýný en aza indirgemek için, kablosuz cihaz 
týbbi cihazla ayný kulakta kullanýlmamalýdýr.

• Etkileþim olduðuna dair en ufak bir þüpheniz olduðunda 
kablosuz cihazý hemen kapatýn.
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• Ýmplant týbbi cihazýn üreticisinin talimatlarýný okuyun 
ve uygulayýn.

Kablosuz cihazýnýzý implant týbbi cihazla kullanma konusunda 
sorularýnýz olursa, doktorunuza baþvurun.

Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla etkileþime 
neden olabilir. Etkileþim olduðunda, servis saðlayýcýnýza baþvurun.

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde 
monte edilmemiþ veya yetersiz þekilde korunan, elektronik yakýt 
enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hýz 
kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik 
sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracýnýzýn ya da 
aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi veya temsilcisine baþvurun.

Cihazýnýzýn servisi veya bir araca montajý yalnýzca yetkili personel 
tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir 
ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kýlabilir. 
Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn doðru bir 
biçimde monte edilip edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp 
çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý sývýlarý, gazlarý ve 
patlayýcý maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla 
ayný yerde bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava 
yastýðýnýn büyük bir güçle açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte 
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edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastýðý 
üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Araç içi 
kablosuz cihaz doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve 
hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. 
Cihazýnýzý uçaða binmeden önce kapatýn. Uçakta kablosuz 
cihazlarýn kullanýlmasý, uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli 
olabilir, kablosuz telefon þebekesini bozabilir ve yasadýþý olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde 
cihazýnýzý kapatýp tüm iþaret ve talimatlara uyun. Potansiyel 
patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracýnýzýn motorunu 
durdurmanýz istenen ortamlardýr. Böyle yerlerdeki kývýlcýmlar 
yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya 
yangýna neden olabilir. Benzin istasyonlarýndaki benzin 
pompalarý gibi yakýt ikmali yapýlan noktalarýn yakýnýnda cihazý 
kapatýn. Yakýt depolarý ve yakýt daðýtýmý yapýlan yerler, kimya 
tesisleri ya da patlama yapýlan yerlerde kablosuz cihaz 
kullanýmýna iliþkin sýnýrlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama 
tehlikesinin bulunduðu yerlerde genellikle uyarý levhalarý bulunur, 
ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler 
arasýnda, gemilerde güverte altlarý, kimyasal madde transferi 
veya depolama alanlarý, likit petrol gazý (propan veya bütan gibi) 
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kullanýlan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi 
kimyasal madde veya parçacýklarýn bulunduðu alanlar sayýlabilir.

■ Acil aramalar
Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz 
telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletiþim þebekeleri, 
normal telefon þebekeleri ve kullanýcý tarafýndan 
programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, 
tüm koþullarda baðlantý garantisi verilemez. Týbbi acil 
durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçbir zaman 
yalnýzca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýna 

bakýn. 

Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn cihaza düzgün bir 
biçimde takýlmýþ olmasýný gerektirebilir.

2. Ekraný temizlemek ve cihazý aramalar için hazýr hale getirmek 
için bitirme tuþuna gerektiði kadar basýn. 

3. Bulunduðunuz yerin resmi acil durum numarasýný girin. 
Acil numaralar bulunduðunuz yere göre deðiþir.

4. Arama tuþuna basýn.
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Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu 
özellikleri kapatmanýz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu 
kýlavuza bakýn veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiðince doðru bir 
biçimde verin. Kablosuz cihazýnýz kaza mahallindeki tek iletiþim 
aracý olabilir. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)
Bu mobil cihaz radyo dalgalarýna maruz kalmayla ilgili 
kurallara uygundur.
Mobil cihazýnýz bir radyo vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý kurallar 
tarafýndan önerilen radyo dalgalarýna maruz kalma sýnýrlarýný 
aþmayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Söz konusu kurallar baðýmsýz 
bir bilimsel kuruluþ olan ICNIRP tarafýndan geliþtirilmiþ olup, 
tüm kiþilere yaþ ya da saðlýk durumlarýndan baðýmsýz olarak 
koruma saðlayacak güvenlik sýnýrlarýný içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kurallarý, Özel Massetme Oraný 
(Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini 
kullanýr. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sýnýrý ortalama olarak 
on gramlýk doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak 
hesaplanmýþtýr. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarýnda onaylý 
en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalýþma 
konumlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþýr durumdaki bir cihazýn 
gerçek SAR düzeyi maksimum deðerin altýnda olabilir çünkü cihaz 
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yalnýzca þebekeye eriþmek için gerekli gücü kullanacak þekilde 
tasarlanmýþtýr. Bu miktar, þebeke baz istasyonuna ne kadar yakýn 
olduðunuz gibi bir dizi etmene baðlý olarak deðiþir. ICNIRP 
kurallarý uyarýnca cihazýn kulaða tutularak kullanýmý için 
öngörülen en yüksek SAR deðeri 0,98 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanýmlarýnýn kullanýlmasý farklý SAR 
deðerleri sonucunu verebilir. SAR deðerleri, ulusal raporlama 
ve test standartlarýna ve þebeke bandýna baðlý olarak deðiþiklik 
gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com 
sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.


