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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 BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu, parazite veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu 
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.

PARAZÝT
Tüm kablosuz telefonlar, çalýþmalarýný etkileyebilecek parazite maruz kalabilir.

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

UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta parazite neden olabilir.

YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn.

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

DÝKKATLÝ KULLANIN
Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn.
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KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

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

SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.

YEDEK KOPYALAR
Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý 
unutmayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler 
baðlamayýn.

ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve baþlangýç ekranýna dönmek için 
gerektiði kadar bitirme tuþuna basýn. Acil durum numarasýný girin ve arama tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin 
verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

■ Cihazýnýz hakkýnda
Bu kullaným kýlavuzunda anlatýlan cihaz, EGSM 900 ve GSM1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. 
Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna riayet edin. 

Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerinin kullanýlabilmesi için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz 
kullanýmýnýn parazit veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn.
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■ Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoðunun 
çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya þebeke 
servislerini kullanabilmeniz için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn bu 
servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklamasý gerekebilir. 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, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca, cihazýnýz özel olarak yapýlandýrýlmýþ 
olabilir. Bu yapýlandýrma, menü adlarýndaki, menü düzenindeki veya simgelerdeki deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi 
almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazýn, kýsa mesajlar, mültimedya 
mesajlarý ve içerik ile uygulama indirme gibi bazý özellikleri söz konusu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir.
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Genel bilgiler

■ Giriþ kodlarý
Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzun izinsiz kullanýlmasýný önler. Önceden belirlenen kod 
12345'tir.

Telefonla verilen PIN kodu, kartýnýzýn izinsiz kullanýlmasýný önler. Bazý PIN kartlarýyla verilen PIN2 kodu, belirli 
servislere eriþim için gerekir. PIN veya PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlýþ girerseniz PUK veya PUK2 
kodunuz istenir. Bunlar sizde yoksa yerel servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Modül PIN kodu, SIM kartýnýzýn güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Ýmza PIN kodu, dijital 
imza için gerekebilir. Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken kýsýtlama þifresi gerekir.

Telefonunuzun giriþ kodlarýný ve güvenlik ayarlarýný nasýl kullanacaðýný ayarlamak için Menü > Ayarlar > 
Güvenlik öðesini seçin.
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1. Baþlarken

■ SIM kartý ve bataryayý takma
Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

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

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.

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.

1. Kapaðý çýkarmak için arka kapaða bastýrýp telefonun altýna doðru itin (1).

2. Gösterildiði þekilde kaldýrarak bataryayý çýkarýn (2). 

3. SIM kart tutucusunu çýkýntýsýndan tutarak dikkatle kaldýrýn ve kapaðý açýn (3).

4. SIM kartý, kesik köþesi sað üst tarafa gelecek ve altýn renkli temas yüzeyi aþaðý bakacak þekilde takýn (4). 
SIM kart tutucusunu kapatýn ve yerine oturmasý için bastýrýn (5). 

5. Bataryayý, batarya yuvasýna yerleþtirin (6).

6. Arka kapaðý telefonun arka kýsmýyla ayný hizaya getirin ve yukarý doðru kaydýrýn. Kilitlemek için arka kapaðý 
telefonun üst tarafýna doðru itin (7).
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■ Bataryayý þarj etme
Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve 
donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz 
kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz ACP-7, 
ACP-12 veya AC-2 þarj cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu cihaz, BL-5C batarya ile 
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun.

1. Þarj cihazýný bir ac duvar prizine takýn. 

2. Þarj cihazýný telefona baðlayýn.
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■ Normal çalýþma konumu
Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.

Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene 
dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme dokunmamaya özen göstermek, optimum anten 
performansý ve batarya ömrü saðlar.
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2. Telefonunuz

■ Tuþlar ve parçalar
• Kulaklýk (1)

• Hoparlör (2)

• Seçim tuþu (3)

• Gezinme tuþu (kaydýrma tuþu) (4)

• Arama tuþu (5), son aranan numaralara eriþmek için arama tuþuna bir kez basýn.

• Bitirme tuþu ve açma/kapama tuþu (6), uzun basma telefonu açýp kapatýr, kýsa 
basma etkin konuþmayý bitirir veya iþlevden çýkartýr.

• Þarj cihazý konektörü (7)

• Kulaklýklý mikrofon seti konektörü (8)

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

Uyarý: Bu cihazdaki kaydýrma tuþu nikel içerebilir. Bu tuþlar, çok uzun süre ciltle temas öngörülerek 
tasarlanmamýþtýr. Cildin sürekli olarak nikele maruz kalmasý nikel alerjisine yol açabilir.
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■ Bekleme modu
Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve herhangi bir karakter girilmeden önce, telefon bekleme modundadýr. 

Þebeke adý veya operatör logosu (1)

Þebeke sinyal gücü (2)

Batarya þarj düzeyi (3)

Sol seçim tuþu Git (4), kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri görüntülemek içindir. Seçenekler 
listesine ekleyebileceðiniz kullanýlabilir iþlevler listesini görüntülemek için Seçenk. > 
Seçenekleri belirle öðesini seçin. Kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için Düzenle > Taþý iþlevlerini 
ve konumu seçin. 

Menü (5) ve Sesli (6)

■ Demo modu
SIM kart olmadan telefonu baþlatmak için Telefon SIM kartsýz açýlsýn mý? sorusunu kabul edin. Sonra, telefonun 
SIM kart gerektirmeyen özelliklerini kullanýn. 

■ Tuþ takýmý kilidi 
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek üzere tuþ takýmýný çabukça kilitlemek veya kilidini açmak için Menü > * 
öðesini seçin. Tuþ kilidi etkin durumdayken gelen aramalarý cevaplamak için arama tuþuna basýn. Aramayý 
bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý kilitli durumda kalýr.

Telefon bekleme modundayken ve hiçbir iþlevi kullanýlmadýðýnda önceden belirlenen bir gecikme süresi 
sonunda tuþ takýmýnýn otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için Menü > Ayarlar > Telefon ayarlarý > 
Otomatik tuþ kilidi > Açýk öðesini seçin. 

Cihazýnýzdaki programlý resmi acil durum numarasý tuþ takýmý kilidi devredeyken de aranabilir. 
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3. Arama iþlevleri

■ Arama yapma ve aramayý cevaplama
Arama yapmak için numarayý gerekiyorsa alan koduyla birlikte girin. Gerekiyorsa ülke kodu da girilmelidir. 
Numarayý aramak için arama tuþuna basýn. Arama sýrasýnda kulaklýðýn veya kulaklý mikrofon setinin sesini 
artýrmak için saða, azaltmak için sola kaydýrýn.

Gelen bir aramayý cevaplamak için arama tuþuna basýn. Gelen bir aramayý cevaplamadan reddetmek için bitir 
tuþuna basýn.

■ Hoparlör
Arama sýrasýnda, varsa, hoparlör veya kulaklýðý kullanmak için Hoparl. veya Normal öðesini seçebilirsiniz.

Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn 
tutmayýn. 



16Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Metin yazma

Normal metin  giriþini veya akýllý metin  giriþini kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin giriþini 
kullanmak için harf belirene kadar tuþa art arda basýn. Yazarken akýllý metin giriþini açmak için Seçenk. > 
Tahmin açýk öðesini; kapatmak için Seçenk. > Tahmin kapalý öðesini seçin. 

Ýstediðiniz sözcüðü girmek için akýllý metni kullanýrken harfler için her tuþa bir kez basýn; görüntülenen sözcük 
istediðiniz ise 0 tuþuna basýp sonraki kelimeyi yazmaya baþlayýn. Sözcüðü deðiþtirmek için istediðiniz sözcük 
görüntülenene kadar art arda * tuþuna basýn. Sözcükten sonra ? görüntülenirse, sözcük sözlükte yoktur. 
Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harfle'yi seçin, sözcüðü girin (normal metin giriþini kullanarak) ve Kaydet'i 
seçin.

Metin yazma ipuçlarý: boþluk eklemek için 0 tuþuna basýn. Metin giriþi yöntemini hýzlý bir þekilde deðiþtirmek 
için art arda # tuþuna basýp ekranýn üstündeki göstergeyi kontrol edin. Sayý eklemek için istediðiniz sayý tuþunu 
basýlý tutun. Normal metin giriþini kullanýrken özel karakterler listesini görmek için * tuþuna basýn; akýllý metin 
giriþini kullanýrken * tuþunu basýlý tutun.
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5. Menü iþlevleri

Telefon iþlevleri menüler halinde gruplanmýþtýr. Menü iþlevlerinin veya seçenek öðelerinin tümü burada 
açýklanmamýþtýr.

Bekleme modunda Menü'yü ve istediðiniz menüyle alt menüyü seçin. Geçerli menü seviyesinden çýkmak için 
Çýk veya Geri öðesini seçin. Doðrudan bekleme moduna geri dönmek için bitirme tuþuna basýn. Menü 
görünümünü deðiþtirmek için Seçenk. > Ana menü görün. > Liste veya Tablo seçeneðini belirleyin.

■ Mesajlaþma
Mesaj servisleri yalnýzca þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan desteklenmeleri 
durumunda kullanýlabilir.

Metin ve mültimedya mesajý ayarlarý
Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Metin mesajlarý > Mesaj merkezleri'ni seçin. SIM kartýnýz birden fazla 
mesaj merkezini destekler, kullanmak istediðinizi seçin veya ekleyin; merkez numarasýný sevis saðlayýcýnýzdan 
almanýz gerekebilir. 

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Multimedya msj. seçeneðini ve aþaðýdaki ayarlarý seçin:

Görüntü boyutu (multimedia), görüntüyü mültimedya mesajýna eklediðinizde görüntü boyutunu 
tanýmlayabilirsiniz.

Multimedya alýmýna izin ver, mültimedya servisini kullanmak için Hayýr, Evet veya Ana þebekede öðesini seçin. 

Yapýlandýrma ayarlarý, mültimedya mesajlarýný almak için standart servis saðlayýcýyý seçin. Servis saðlayýcý 
tarafýndan saðlanan hesaplarý görmek ve sizin kullanmak istediðinizi seçmek için kaydýrarak Hesap seçeneðine 
gidin. Ayarlarý servis saðlayýcýsýndan yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. 

Reklamlara izin ver, reklam olarak tanýmlanan mesajlarýn alýnmasýna izin vermek için. Multimedya alýmýna izin 
ver özelliði Hayýr olarak ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilmez.
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Metin mesajlarý (þebeke servisi)
Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur >Metin mesajý'ný seçin.

Telefonunuz kýsa mesaj servisiyle (SMS), birkaç normal kýsa mesajdan oluþan çok parçalý mesajlar gönderip 
alabilir. Faturalamada, çok parçalý mesajý göndermek için gereken normal mesaj sayýsý esas alýnabilir. 

Özel (Unicode) karakterleri kullanmanýn daha çok yer kapladýðýný unutmayýn.

Yanýp sönen  simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir. Yeni mesajlar alabilmek için bazý eski 
mesajlarýnýzý silin.

Mültimedya mesajlarý (MMS) (þebeke servisi)
Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Mültimedya seçeneðini belirleyin.

Not: Mültimedya mesajlarýný yalnýzca uyumlu özellikleri olan cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. 
Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir.

Kablosuz þebeke MMS mesajýnýn boyutunu sýnýrlayabilir. Eklenen resim bu sýnýrý aþarsa, MMS ile 
gönderilebilmesi için cihaz resmin boyutunu küçültebilir.

Mültimedya mesajýnda metin, ses ve resim yer alabilir. 

Görüþme sýrasýnda veya oyun ya da baþka bir Java uygulamasý çalýþýrken mültimedya mesajý alamazsýnýz 
Mültimedya mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe olasýlýðýný göz önünde bulundurarak, önemli 
haberleþmelerinizde yalnýzca mültimedya mesajlarýna güvenmeyin.

Telif hakký korumasý bazý görüntülerin, müzik parçalarýnýn, zil seslerinin ve baþka içerik öðelerinin 
kopyalanmasýný, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýný, aktarýlmasýný veya iletilmesini engelleyebilir.

Telefonunuz birkaç sayfa (slaytlar) içeren mültimedya mesajlarýnýn gönderip alýnmasýný destekler. Mesaja slayt 
eklemek için Seçenk. > Ekle > Slayt seçeneðini belirleyin. Slaytlar arasýndaki süreyi ayarlamak için Slayt süresi 
seçeneðini belirleyin.

Bekleyen bir mültimedya mesajýnýz varsa ve hafýza doluysa  yanýp söner ve Hafýza dolu. Mesajlar alýnamýyor. 
görüntülenir. Mesajý almak için Tamam > Evet öðelerini ve eski mesajlarý sileceðiniz klasörü seçin. 
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Hýzlý mesajlar (þebeke servisi)
Hýzlý mesajlar, hemen görüntülenen mesajlardýr.

Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Hýzlý mesaj seçeneðini belirleyin. 

Not: Yanýp sönen hýzlý mesajlarý, yalnýzca uyumlu hýzlý mesaj özelliklerine sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir.

Sesli mesaj
Sesli mesaj oluþturup göndermek için mültimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajlarý 
kullanabilmeniz için mültimedya mesaj servisinin etkinleþtirilmesi gerekir.

Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Sesli mesaj seçeneðini belirleyin. Kaydedici açýlýr. Sesli bir mesajý 
kaydetmeyi tamamlayýnca mesajý göndermek için alýcýnýn telefon numarasýný Kime: alanýna girin. Kullanýlabilir 
seçenekleri görüntülemek için Seçenk. öðesini seçin. Telefon numarasýný Rehber'den almak için Ekle > 
Kartvizit öðesini seçin. 

Telefonunuza sesli mesaj geldiðinde 1 sesli mesaj alýndý veya mesaj sayýsý ve mesaj alýndý metni görüntülenir. 
Mesajý açmak için Oynat öðesini veya birden fazla mesaj alýndýysa Göster > Oynat öðesini seçin. Mesajý daha 
sonra dinlemek için Çýk'ý seçin. Kullanýlabilir seçenekleri görmek için Seçenk. öðesini seçin. Standart olarak 
sesli mesaj kulaklýktan dinlenir; isterseniz hoparlörden dinlemek için Seçenk. > Hoparlör'ü seçin.

Ses mesajlarý
Telesekreter bir þebeke servisidir ve bu servise abone olmanýz gerekebilir. Telesekreter numarasý ve ayrýntýlý bilgi 
için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar seçeneðini belirleyin.
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E-posta uygulamasý
E-posta uygulamasý (þebeke servisi), telefonunuzdan uyumlu e-posta hesabýnýza eriþmenizi saðlar. E-posta alýp 
gönderebilmeniz için e-posta hesabý almanýz ve ayarlarý gerekebilir. E-posta yapýlandýrma ayarlarýný 
yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz.

E-posta yazýp göndermek için Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-posta yaz seçeneðini belirleyin. Birden 
fazla e-posta hesabý tanýmlandýysa, e-postayý göndermek için kullanacaðýnýz hesabý seçin. E-postaya dosya 
eklemek için Seçenek > Dosya ekle öðesini ve Galeri'deki dosyayý seçin. E-posta mesajýný girmeyi tamamlayýnca 
Gönder > Þimdi gönder'i seçin.

Size gönderilen e-posta mesajlarýný indirmek için Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-pst kontrolü öðelerini 
ve istediðiniz hesabý seçin; önce e-posta baþlýklarý indirilir. E-posta mesajlarýnýn tümünü indirmek için Geri > 
Gelen kutularý öðelerini ve istediðiniz hesabý seçip yeni mesajý ve Al seçeneðini belirleyin.

Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. E-posta mesajlarý zararlý yazýlým içerebilir veya cihazýnýz ya da PC'niz için 
baþka þekillerde zararlý olabilir.

Telefonunuz e-posta hesabýnýzdan indirdiðiniz e-postayý Gelen kutularý klasörüne kaydeder; diðer klasörler de 
þunlar olabilir: Tamamlanmamýþ e-posta için Taslaklar, e-postanýzý düzenlemek ve kaydetmek için Arþiv, 
gönderilmemiþ e-postayý kaydetmek için Giden kutusu ve gönderilen e-postayý kaydetmek için Gönderilmiþ 
öðeler. Klasörleri ve e-posta içeriklerini yönetmek üzere her klasörle ilgili kullanýlabilir seçenekleri görmek için 
Seçenek'i belirleyin.

■ Rehber
Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýna ve SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz. 
Telefon hafýzasý kartvizitleri, numaralar ve metin öðeleriyle birlikte kaydedebilir. SIM kart 
hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit aramak için Menü >Rehber > Ýsimler > Seçenk. > Bul öðelerini seçin. Kartvizit listesinde ilerleyin veya 
aradýðýnýz ismin birinci harfini girin. Yeni kartvizit eklemek için Menü > Rehber > Ýsimler > Seçenk. > 
Yeni kartvizit ekle öðelerini seçin. Kartivizite daha fazla bilgi eklemek için kullanýlan hafýzanýn Telefon veya 
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Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz isme ilerleyin ve 
Bilgiler > Seçenk. > Bilgi ekle seçeneðini belirleyin. Kartvizit kopyalamak için Seçenk. > Kartviziti kopyala 
öðesini seçin. Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefon rehberi hafýzasý ile SIM kart hafýzasý arasýnda 
kopyalabilirsiniz. SIM kart hafýzasý isimleri bir telefon numarasý ekli olarak kaydedebilir. Hýzlý arama tuþuna bir 
numara atamak için Menü > Rehber > Hýzlý aramalar seçeneðini belirleyin ve istediðiniz hýzlý arama 
numarasýna gidin.

Kartvizit olarak vCard standardýný destekleyen uyumlu bir cihazdan kiþinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya 
alabilirsiniz. Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediðiniz kartviziti bulun ve Seçenk. > 
Kartvizit gönder > Multimedyayla veya Kýsa mesajla seçeneðini belirleyin. Kartvizit aldýðýnýzda, kartviziti 
telefon hafýzasýna kaydetmek için Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Kartviziti silmek için Çýk > Evet 
seçeneðini belirleyin.

Kartvizitler için aþaðýdakileri ayarlamak üzere Menü > Rehber > Ayarlar öðelerini seçin: Kullanýlan hafýza, 
rehberiniz için SIM kartý veya telefon hafýzasýný seçmek için kullanýlýr. Her iki hafýzadan isim ve numara 
çaðýrmak için Telefon ve SIM seçeneðini belirleyin. Ýsimlerin ve numaralarýn rehberdeki görüntülenme biçimini 
belirlemek için Rehber görünümü seçeneðini belirleyin. Boþ ve kullanýlan hafýza kapasitesini görmek için 
Hafýza durumu seçeneðini belirleyin.

■ Ýþlem kaydý
Telefon, cevapsýz, gelen ve aranan numaralarý ve ayrýca yaklaþýk görüþme süresini kaydeder 
(þebeke servisi). Þebekenin bu iþlevleri desteklemesi ve telefonun açýk, þebeke servis alaný 
içinde olmasý gerekir.

Son iletiþimleriniz hakkýndaki yaklaþýk bilgiler için Menü > Ýþlem kaydý > Arama süresi, Paket veri sayacý veya 
Paket veri baðlantýsý zaman sayacý öðelerini seçin.

Not: Servis saðlayýcýnýzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, þebeke özellikleri, fatura tutarýnýn yuvarlanmasý, 
vergiler ve benzeri etkenlere baðlý olarak deðiþebilir.
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Menü > Ýþlem kaydý öðelerini ve ilgili listeyi seçin: Cevapsýz aramalar sizi aramaya çalýþan telefon numaralarýný 
ve söz konusu arayanýn yaptýðý toplam arama sayýsýný görüntüler, Gelen aramalar yakýn zamanda kabul edilen 
veya reddedilen aramalarýn listesini görüntüler, Aranan numaralar en son arananlarýn listesini görüntüler.

Ýþlem kaydý listelerini sil son arama listelerini siler. Bu iþlemi geri alamazsýnýz.

Aramanýn tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasýný düzenleyebilir veya listeden silebilir, numarayý 
Rehber'e kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz. 

■ Ayarlar
Bu menüden çeþitli telefon ayarlarýný yapabilirsiniz. Menü ayarlarýndan bazýlarýný ilk 
deðerlerine sýfýrlamak için Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarýný geri yükle seçeneðini 
belirleyin.

Zil sesi ayarlarý
Menü > Ayarlar > Zil sesleri öðelerini seçip kullanýlabilir seçenekleri deðiþtirin. Telefonunuz MP3 biçimindeki 
zil seslerini destekler. Kayýtlarýnýzý da zil sesleri olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonu, yalnýzca seçili bir arayan grubundan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için Þunu bildir 
seçeneðini belirleyin. Seçmek istediðiniz arayan grubuna ilerleyin veya Tüm aramalar > Ýþaretle seçeneðini 
belirleyin.

Kýsayollarým
Kiþisel kýsayollarla, sýk kullanýlan telefon iþlevlerine hýzlý eriþim saðlarsýnýz. 

Sað seçim tuþuna bir telefon iþlevi atamak için Menü > Ayarlar > Kýsayollarým > Sað seçim tuþu öðelerini belirleyin.

Gezinme tuþu için kýsayol iþlevleri seçmek için Menü > Ayarlar > Kýsayollarým > Hareket tuþu seçeneðini belirleyin. 
Ýstediðiniz gezinme tuþuna ilerleyin, Deðiþtir seçeneðini belirleyin ve listeden bir iþlev seçin. Tuþtan bir kýsayol 
iþlevini kaldýrmak için (boþ) seçeneðini belirleyin. Tuþa yeniden bir iþlev atamak için Ata seçeneðini belirleyin.
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Arama ve telefon ayarlarý
Menü > Ayarlar > Ara öðelerini ve seçeneklerden birini belirleyin:

Arama aktarma, (þebeke servisi) gelen aramalarýnýzý aktarmak için. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

Otomatik tekrar arama > Açýk, baþarýsýz bir arama denemesinin ardýndan on arama denemesi yapmak için.

Arama bekletme servisi > Etkinleþtir seçeneði, þebekenin arama sýrasýnda baþka bir arama geldiðini bildirmesini 
saðlar (þebeke servisi). 

Arayan kimliðimi gönder (þebeke servisi) > Þebeke belirler, Evet veya Hayýr seçeneðini belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarlarý > Telefon dili öðelerini 
seçin. Otomatik seçeneði belirlenirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Ekran, saat ve tarih ayarlarý
Batarya gücünden tasarruf etmek için Menü > Ayarlar > Ekran > Güç tasarrufu > Açýk öðelerini seçin. 
Telefonun hiçbir iþlevi belirli bir süre kullanýlmadýðýnda dijital bir saat görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Saat ve tarih öðelerini seçin. Telefonu bekleme modundayken saati gösterecek þekilde 
ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için Saat öðesine gidin. Telefonu bekleme 
modundayken tarihi gösterecek þekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayýrýcýyý 
belirlemek için Tarih öðesine gidin. Telefonu, tarih ve saati bulunduðunuz zaman dilimine göre otomatik olarak 
güncelleyecek þekilde ayarlamak için Tarihi/saati otomatik güncelle (þebeke servisi) öðesine gidin.



24Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Baðlantý - GPRS baðlantýsý
Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) (þebeke servisi), Internet gibi veri aðlarýna kablosuz eriþim saðlayan bir veri 
taþýyýcýdýr. GPRS kullanabilen uygulamalar MMS, tarama ve Java uygulamasý indirmedir.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için GPRS servisinin kullanýlabilirliði ve GPRS servisine abonelik için þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. GPRS üzerinden kullanýlan uygulamalarýn her birine ait GPRS 
ayarlarýný kaydedin. Bu özelliðin fiyat bilgileri için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Menü > Ayarlar > Baðlantý > Paket veri > Paket veri baðlantýsý seçeneðini belirleyin. Telefonunuzu, açýldýðýnda 
otomatik olarak bir GPRS þebekesine kaydolacak þekilde ayarlamak için Sürekli baðlantý seçeneðini belirleyin. 
Gerektiðinde seçeneðini belirlerseniz, GPRS kaydý ve baðlantýsý GPRS kullanan uygulamanýn gereksinimi olmasý 
durumunda yapýlýr ve uygulamayý bitirdiðinizde kesilir.

Donaným ayarlarý
Uyumlu mobil donaným öðesi yalnýzca telefonun uyumlu bir mobil donanýma baðlý olmasý durumunda 
görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanýmlar > öðelerini ve kullanýlabilir donanýmý seçin. Örneðin, varsa, kulaklýðý telefona 
baðladýðýnýzda telefonu, gelen aramayý otomatik olarak cevaplayacak þekilde ayarlamak için Otomatik cevap 
öðesini seçebilirsiniz. Gelen arama bildirimi > Tek bip veya Kapalý olarak ayarlanmýþsa otomatik cevap özelliði 
kullanýlamaz.
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Yapýlandýrma ayarlarý
Telefonunuzda, bazý þebeke servislerinin doðru yapýlandýrma ayarlarýnýn olmasý gerekir. Ayarlarý SIM 
kartýnýzdan, servis saðlayýcýdan yapýlandýrma mesajý olarak alýn veya kiþisel ayarlarýnýzý el ile girin. 

Menü > Ayarlar > Yapýlandýrma öðelerini ve aþaðýdakini seçin: Varsayýlan yapýlandýrma ayarlarý seçeneði, 
telefonda saklanan servis saðlayýcýlarýn listesini görmek (standart servis saðlayýcý vurgulanmýþ durumdadýr) ve 
baþka bir standart servis saðlayýcý seçmek için kullanýlýr. Listeyi desteklenen uygulamalarla görüntülemek için 
saðlayýcýya gidin ve Bilgiler; uygulamalarýn standart servis saðlayýcý ayarlarýný kullanmasý için Tüm uyg. 
varsayýlanlarý etkinleþtir; normalde tercih ettiðiniz þebeke operatörünün eriþim noktasý kullanýlýr, baþka bir 
eriþim noktasýný seçmek için Tercih edilen eriþim noktasý; servis saðlayýcýnýzdan yapýlandýrma ayarlarýný 
indirmek için Servis saðlayýcý desteðine baðlan öðesini seçin.

Ayarlarý el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için Menü > Ayarlar > Yapýlandýrma > Kiþisel yapýlandýrma 
ayarlarý seçeneðini belirleyin.

■ Operatör menüsü
Bu menü þebeke operatörünüz tarafýndan sunulan servislerin baðlantýlarýný içeren bir portala eriþmenizi saðlar. 
Bu menü operatöre özgüdür. Ýsim ve simge operatöre göre deðiþir. Operatör bu menüyü servis mesajýyla 
güncelleþtirebilir. Daha fazla bilgi için þebeke operatörünüze baþvurun.

■ Galeri
Bu menüde temalarý, grafikleri, kayýtlarý ve zil seslerini yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler 
þeklinde düzenlenmiþtir.

Telefonunuz, alýnmýþ içeriði korumak için düzenlenmiþ bir dijital hak yönetimi (DRM) 
sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceðinden, almadan önce tüm içeriðin ve etkinleþtirme 
anahtarýnýn iletim koþullarýný kontrol edin.

Menü > Galeri, Temalar, Grafikler, Sesler, Müzik dosya., Kayýtlar öðelerini seçin ve Alýnan dosy. orijinal 
klasörlerdir. 
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■ Ortam

Ses kaydedici
Konuþmalarýn, seslerin veya etkin aramalarýn bölümlerini kaydedebilirsiniz. Bu, daha sonra 
yazmak üzere isim veya telefon numarasýný kaydetmek için yararlýdýr. Bir veri aramasý veya GPRS baðlantýsý 
etkin durumdayken kaydedici kullanýlamaz.

Kaydetmeye baþlamak için Menü > Medya > Kaydedici > Ses kaydedici öðesini seçin. Arama sýrasýnda 
kaydetmeyi baþlatmak için Seçenk. > Kaydet öðesini seçin. Aramayý kaydederken telefonu normal konumda 
kulaðýnýzda tutun. Kayýt, Galeri > Kayýtlar klasörüne kaydedilir. En son kaydý dinlemek için Seçenk. > 
Son kaydý çal öðesini seçin. Mültimedya mesajýný kullanarak son kaydý göndermek için Seçenk. > 
Son kaydý gönder öðesini seçin.

■ Ajanda

Çalar saat ve takvim
Telefonu, istediðiniz saatte alarm çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Menü > Ajanda > Çalar saat seçeneðini 
belirleyin, çalma saatini ayarlamak için Alarm saati öðesine gidin. Telefonun haftanýn belirli günlerinde 
sizi uyarmasýný ayarlamak için Alarmý tekrarla öðesine, seçmek veya alarm zil sesini kiþiselleþtirmek için 
Alarm zil sesi öðesine gidin. Erteleme uyarýsýnýn zaman aþýmýný ayarlamak için Erteleme süresi seçeneðini ve 
süreyi belirleyin.

Telefon kapalý olsa bile, uyarý sesi çalar ve ekranda Saat çalýyor! mesajý ve geçerli saat görüntülenir. 
Alarmý durdurmak için Dur seçeneðini belirleyin. Alarmýn bir dakika süreyle çalmasýna izin verirseniz veya 
Ertele seçeneðini belirlerseniz, alarm yaklaþýk 10 dakika süresince durur ve ardýndan tekrar çalmaya baþlar.

Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon kendi kendine açýlýr ve alarm zil sesi çalmaya baþlar. 
Dur'u seçerseniz cihazý aramalar için etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz sorulur. Cihazý kapatmak için Hayýr'ý 
arama yapmak ve aramalarý cevaplamak için Evet'i seçin. Kablosuz telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye 
neden olabileceði durumlarda Evet'i seçmeyin.
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Menü > Ajanda > Takvim seçeneðini belirleyin; günün tarihi bir çerçeveyle gösterilir. Gün için belirlenmiþ bir 
not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Notlarý görüntülemek için Göster seçeneðini belirleyin. Takvimdeki 
tüm notlarý silmek için önce ayý seçin ve Seçenk. > Tüm notlarý sil öðesini seçin. Diðer seçenekler not 
oluþturma, notu silme, düzenleme, taþýma veya notu baþka bir güne kopyalama, notu doðrudan baþka bir 
uyumlu telefonun takvimine kýsa mesaj ya da mültimedya mesajý olarak gönderme seçenekleri olabilir.

Hesap makinesi
Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çýkarma, çarpma, bölme iþlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar 
ve para birimlerini dönüþtürür.

Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr ve basit hesaplamalar için tasarlanmýþtýr.

Menü > Ajanda > Hesaplama seçeneðini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiðinde, hesaplamada kullanýlacak 
ilk sayýyý girin. Ondalýk iþareti için # tuþuna basýn. Seçenk. > Topla, Çýkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök veya 
Ýþaret deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ýkinci sayýyý girin. Cevabý almak için Eþittir öðesini seçin. Yeni bir 
hesaplamaya baþlamak için önce Sil tuþunu basýlý tutun.

Para birimini dönüþtürmek için Menü > Ajanda > Hesaplama öðesini seçin. Döviz kurunu kaydetmek için 
Seçenk. > Döviz kuru seçeneðini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuþlayýn, 
ondalýk iþareti için # tuþuna basýn ve Tamam öðesini seçin. Kur dönüþtürme iþlemini yapmak için 
dönüþtürülecek tutarý yazýn ve Seçenk. > Kendi parana veya Dövize seçeneðini belirleyin.

Not: Temel alýnan para birimini deðiþtirdiðinizde, önceden ayarlanmýþ tüm kurlar temizleneceðinden yeni kurlarý 
girmeniz gerekir. 
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■ Uygulamalar
Telefonunuzun yazýlýmýnda, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmýþ bazý oyunlar ve Java 
uygulamalarý yer alabilir.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanabileceðiniz hafýza miktarýný görüntülemek için Menü > 
Uygulamalar > Seçenk. > Hafýza durumu seçeneðini belirleyin. Bir oyun veya uygulamayý baþlatmak için 
Menü > Uygulamalar > Oyunlar veya Koleksiyon öðesini seçin. Oyuna veya uygulamaya ilerleyin ve Aç öðesini 
seçin. Bir oyun veya uygulama indirmek için Menü > Uygulamalar > Seçenk. >Ýndirilenler > Oyun siteleri veya 
Uygulama siteleri öðelerini seçin. Telefonunuz J2METM Java uygulamalarýný destekler. Uygulamayý indirmeden 
önce telefonunuzla uyumlu olmasýna dikkat edin.

Önemli: Yalnýzca zararlý yazýlýma karþý yeterli koruma saðlayan kaynaklardan uygulama yükleyin.

Uygulama indirildiðinde bunun Uygulamalar menüsünün yerine Oyunlar menüsüne kaydedilebileceðini 
unutmayýn.

■ Web
Telefonunuzun tarayýcýsýyla çeþitli mobil Ýnternet servislerine eriþebilirsiniz. Bu servisler, 
ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun. 

Önemli: Yalnýzca zararlý yazýlýmlara karþý güvendiðiniz ve yeterli güvenlik ve koruma saðlayan servisleri kullanýn.

Servis baðlantýsý ve servis sayfalarýný tarama
Servis ayarlarýnýn kaydedilip etkinleþtirildiðinden emin olun. 

Servisle baðlantý kurun, baþlangýç sayfasýný açýn; örneðin, servis saðlayýcýnýn ana sayfasýný, Menü > Web > 
Ana sayfa, veya bekleme modunda 0 tuþunu basýlý tutun. Yer imi seçebilirsiniz; Menü > Web > Yer imleri. Yer 
imi geçerli etkin servis ayarlarýyla çalýþmazsa baþka bir servis ayarlarý grubunu etkinleþtirip yeniden deneyin. 
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En son URL'yi de seçebilir, Menü > Web > Son web adresi veya Menü > Web > Adrese git öðelerini ve Tamam'ý 
seçerek servisin adresini de girebilirsiniz.

Taramaya son vermek ve baðlantýyý kesmek için Seçenk. > Çýk öðesini seçin. Ayrýca, bitirme tuþuna iki kez 
basabilir veya bitirme tuþunu basýlý tutabilirsiniz.

Servise baðlandýktan sonra, servisin sayfalarýný tarayabilirsiniz. Telefon tuþlarýnýn iþlevi, çeþitli servislerde 
farklýlýk gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açýklamalarý izleyin. 

Veri taþýyýcýsý olarak GPRS seçildiðinde, tarama iþlemi sýrasýnda  göstergesinin ekranýn sol üst köþesinde 
görüntülendiðini unutmayýn. GPRS baðlantýsý sýrasýnda tarafýnýza bir arama veya kýsa mesaj gelirse, ekranýn sol 
üst köþesinde GPRS baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletildiðini) belirten  simgesi görüntülenecektir. 
Aramadan sonra, telefon, GPRS baðlantýsýný yeniden kurmaya çalýþýr.

Sayfayý tararken Ana sayfa ve Yer imleri gibi seçenekler kullanýlabilir. Servis saðlayýcý baþka seçenekler sunabilir.

Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir 
garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi 
bir Ýnternet sitesinde alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir. 

Tarayýcý görünüm ayarlarý
Bekleme modundayken Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarlarý öðelerini seçin. Metnin sonraki satýra 
devam etmesi için Metin sarma > Açýk öðelerini seçin. Kapalý seçeneðini belirlerseniz metin kýsaltýlýr. Resimleri 
göster > Hayýr seçeneðini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Tarama 
sýrasýnda güvenli baðlantý, güvenli olmayan baðlantýya dönüþtüðünde telefonu durumu bildirecek þekilde 
ayarlamak için Bildirimler > Güvenli olmayan baðlantý. bildirim > Evet öðesini seçin. Telefonu, güvenli bir 
sayfanýn güvenli olmayan bir öðe içermesi durumunda bunu bildirecek þekilde ayarlamak için Güvenli olmayan 
öðelerde bildirim > Evet seçeneðini belirleyin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir baðlantý saðlamaz. Söz 
konusu bilgileri içermeyen tarayýcý sayfalarýnýn gösterilmesini saðlayacak karakter grubunu veya bir Web 
adresini uyumlu bir telefona gönderirken her zaman UTF-8 þifrelemesi kullanýlýp kullanýlmayacaðýný seçmek 
için Karakter þifreleme öðesini seçin.



30Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Çerezler ve önbellek
Çerez, bir web sitesi tarafýndan telefon tarayýcýnýzýn önbelleðine kaydedilen verilerdir. Bu veriler, kullanýcý 
bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, önbelleði temizleyene kadar saklanýr. Bekleme 
modundayken Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Çerezler öðelerini seçin. Telefonun çerezleri 
almasýna izin vermek veya engel olmak için Ýzin ver veya Reddet seçeneðini belirleyin.

Þifre gerektiren gizli bilgilere eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleði boþaltýn. 
Önbelleði boþaltmak için bekleme modunda Menü > Web > Önbelleði boþalt öðesini seçin.

Servis gelen kutusu (þebeke servisi)
Telefon servis saðlayýcýnýzýn gönderdiði servis mesajlarýný (istenmeyen mesajlar) alabilir. Bu servis mesajýný 
okumak için Göster seçeneðini belirleyin. Çýk seçeneðini belirlerseniz, mesaj Servis gelen kutu. konumuna 
taþýnýr. Telefonu servis mesajlarýný alacak (veya almayacak) þekilde ayarlamak için Menü > Web > Ayarlar > 
Servis gelen kutusu ayarlarý > Servis mesajlarý > Açýk (veya Kapalý) öðelerini seçin. 

Tarayýcý güvenliði
Banka servisleri ve çevrimiçi alýþveriþ gibi bazý servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür baðlantýlar 
için gereken güvenlik sertifikalarý ve güvenlik modülü SIM kartýnýzda olabilir. Daha fazla bilgi için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

■ SIM servisleri
SIM kartýnýz ek servisler saðlayabilir. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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6. Batarya bilgileri

■ Þarj etme ve boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn tam performansýna ulaþmasý ancak 
iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak 
sonunda yýpranacaktýr. Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda bataryayý deðiþtirin. 
Yalnýza 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, þarjý baþlatmak için þarj cihazýný takmak, 
sonra da çýkartýp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü 
kýsaltabileceðinden, tam olarak þarj edilmiþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Tam olarak þarj edilmiþ bir 
batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr.

Batarya tamamen boþaldýysa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir 
süre geçmesi gerekebilir.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanýn pozitif (+) ve negatif (-) 
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. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya 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 bulunduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryalarý yerel 
düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz 
gibi atmayýn.



32Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ 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.

2. Hologramýn açýsýný sola, saða, aþaðý ve yukarý doðru deðiþtirdiðinizde her kenarda sýrasýyla 1, 
2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
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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.

Bir kýsa mesaj oluþturmak için aþaðýdakileri yapýn:

• Hindistan dýþýndaki Asya Pasifik ülkelerinde: 20 basamaklý kodu, örneðin, 12345678919876543210 girip 
+61 427151515 numaralý telefona gönderin.

• Yalnýzca Hindistan için: Önce “Batarya” yazýn, sonra da 20 basamaklý kodu, örneðin, 12345678919876543210 girip 5555 
numaralý telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararasý operatör ücretleri uygulanýr.

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. 
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7. Donanýmlar

Aksesuarlar ve donanýmlar hakkýnda birkaç pratik kural:
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

• Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin.

• Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin.

• Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
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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.

• 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, deðiþiklikler veya eklemeler cihaza zarar 
verebilir ve kablosuz cihazlara iliþkin düzenlemelere aykýrý olabilir.

• Þarj cihazlarýný iç mekanlarda kullanýn.

• Cihazýnýzý servise göndermeden önce her zaman korumak istediðiniz verilerin bir yedeðini oluþturun (rehber ve ajanda 
notlarý gibi).

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz 
gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en yakýn yetkili servise götürün.
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Ek güvenlik bilgileri

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

■ Çalýþma ortamý
Her yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý unutmayýn ve kullanýmýnýn yasak olduðu ya da parazit 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 cm (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 cihaz vücudunuzdan yukarýda açýklanan mesafede uzakta 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. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolama 
ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan týbbi cihazlarda 
parazite neden olabilir. Cihazlarýn dýþarýdan gelen radyo frekansý enerjisine karþý yeterli derecede korumalý olup olmadýklarýný 
öðrenmek veya sorularýnýz için hekime veya týbbi cihazýn imalatçýsýna danýþýn. Saðlýk kuruluþlarýndaki uyarýlar cihazýnýzý 
kapatmanýz gerektiðini bildiriyorsa cihazýnýzý mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðer saðlýk kuruluþlarýnda dýþarýdan gelen 
radyo frekansý enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.
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Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, olasý bir paraziti engellemek için kablosuz bir telefonla kalp pili arasýnda en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýk 
bulunmasýný önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle de 
uyumludur. Kalp pili kullanan kiþiler þunlarý yapmalýdýr:

• Cihazý her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzakta tutmalýdýr.

• Cihazý göðüs cebinde taþýmamalýdýr.

• Parazit olasýlýðýný en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulaðý kullanmalýdýr.

Parazit oluþtuðundan kuþkulanýrsanýz cihazýnýzý kapatýp kendinizden uzaklaþtýrýn.

Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýnda parazite neden olabilir. Parazit olduðunda servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya yetersiz 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 olan garantileri 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 edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi 
nesneleri hava yastýðýnýn 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.
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■ Patlama tehlikesi olasýlýðýnýn bulunduðu ortamlar
Olasý patlama tehlikesi bulunan yerlerde cihazýnýzý kapatýp tüm iþaret ve talimatlara uyun. Olasý 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. Olasý patlama tehlikesinin bulunduðu yerlerde 
genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasýnda, gemilerde 
güverte altlarý, kimyasal madde aktarým veya depolama alanlarý, sývý petrol gazý (propan veya bütan gibi) 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 sinyallerini, kablosuz iletiþim þebekelerini, normal 
telefon þebekelerini ve kullanýcý tarafýndan programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, her koþulda 
baðlantý garantisi verilemez. Týbbi acil durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçbir zaman yalnýzca kablosuz 
cihaza güvenmemelisiniz.

Acil 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 gerektiði kadar bitirme tuþuna basýn. 

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

4. Arama tuþuna basýn.

Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanýz gerekebilir. Cihaz hatsýz veya uçuþ 
modundaysa acil durum aramasý yapmadan önce, telefon iþlevini etkinleþtirmek üzere tercihi deðiþtirmeniz gerekir. 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.
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■ 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 paylarýný 
içermektedir. 

Mobil cihazlar için maruz kalma kurallarý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü 
birimini kullanýr. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sýnýrý ortalama olarak 10 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 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 0,56 W/kg'dýr. 

Cihaz aksesuar ve donanýmlarýnýn kullanýlmasý farklý SAR deðerleri sonucu 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.


