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Tuşlar ve parçalar (ön)

1 — Açma/kapatma tuşu
2 — Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri ve kulaklıklar
için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)

3 — Kulaklık
4 — Seçim tuşları
5 — Arama tuşu
6 — Menü tuşu 
7 — Sayısal tuş takımı
8 — Mikrofon
9 — Navi™ tekerleği. Bundan sonra kaydırma tuşu
olarak anılacaktır.
10 — Silme tuşu C
11 — Multimedya tuşu
12 — Bitirme tuşu
13 — Işık sensörü
14 — İkincil kamera
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Tuşlar ve parçalar (arka)

1 ve 9 — 3D ses efektli stereo hoparlörler
2 — Yakınlaştırma/Ses seviyesi tuşu
3 — Otomatik odaklama, fotoğraf çekme ve video
kaydı için iki aşamalı çekme tuşu
4 — LED flaş

5 — Yüksek çözünürlüklü (3.2 megapiksel) fotoğraf
çekimi ve video kaydı için ana kamera
6 — Uyumlu bilgisayara bağlanmak için çok küçük
USB konektörü
7 — Uyumlu microSD kart için hafıza kartı yuvası
8 — Şarj cihazı konektörü
10 — Bileklik deliği
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(U)SIM kartını ve pil takma
USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve
UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve
şarj cihazının bağlantısını kesin.
1. Cihazı arkası size

dönük olacak şekilde
tutun, serbest
bırakma düğmesini
basılı tutun ve
kapağı yukarı
kaldırın.

2. SIM kartı kart tutucuya
yerleştirin. Kartın kesik
köşesinin yuvaya
baktığından ve kartın
temas alanın aşağı
baktığından emin
olun.

3. Bataryayı takın.

4. Kapağı takmak için,
önce üst kilit dilini
yuvasına yöneltin ve
ardından kapak yerine
oturana kadar aşağı
doğru bastırın.
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Cihazı açma
1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit

kodunu isterse kodu girip sol
seçim tuşuna basın. Kilit kodu
için fabrika ayarı 12345'tir.

Cihazınızda dahili antenler
bulunur.

Not: Cihazınızın dahili ve
harici antenleri olabilir. Radyo
vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken
gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın.
Antene dokunulması iletişimin kalitesini etkiler,
cihazın gereğinden yüksek fazla güç harcayarak
çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü
kısaltabilir.

1 — Bluetooth ve kablosuz LAN anteni ile GPS alıcısı
2 — FM vericisi anteni

3 — Hücresel anten
Not: Bluetooth, WLAN, GPS ve FM vericisi antenleri
cihazınızın arka kapağında bulunur. Arka kapağı
değiştirirseniz, bu cihazda kullanılmak üzere
üretilmiş gerçek bir Nokia parçası edindiğinizden
emin olun, aksi takdirde bu bağlantılar
çalışmayabilir.
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Hafıza kartı
Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda
kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu
microSD kartlarını kullanın. Nokia, bellek
kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır,
ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu
olmayabilir. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve
cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler
bozulabilir.

Hafıza kartını takma
Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden
uzak tutun.
Aygıta zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa,
aşağıdakileri yapın:
1. Hafıza kartı yuvası kapağının yanındaki girintiye

parmağınızı yerleştirin ve kapağı itin.
Menteşesini açmak için kapağı sola doğru çekin
ve kapağı kenara doğru kaydırın.

2. Uyumlu bir
hafıza kartını
yuvaya
yerleştirin.
Kartın temas
yüzeyinin yukarı
geldiğinden ve
yuvaya doğru baktığından emin olun.

3. Kartı içeri itin. Kart
yerine
oturduğunda tık
sesi duyulur.

4. Menteşeyi geri itin
ve kapağı kapatın.
Kapağın tamamen kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli:  Bir işlemin ortasında karta erişim
sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın
işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı
sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler
bozulabilir. 7



1. Kartı çıkarmadan önce güç tuşuna basın ve
Hafıza kartını çıkart seçeneğini belirleyin. Tüm
uygulamalar kapanır.

2. Hafıza kartının çıkartılması tüm açık
uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın
mı? görüntülendiğinde, Evet seçeneğini
belirleyin.

3. Hafıza kartını çıkartın ve
'Tamam'a basın
görüntülendiğinde, hafıza
kartı yuvasının kapağını açın.

4. Hafıza kartını bastırarak
yuvadan çıkmasını sağlayın .

5. Hafıza kartını çıkarın. Aygıt
açıksa, Tamam seçeneğini belirleyin.
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Bataryayı şarj etme
1. Uyumlu bir şarj

cihazını duvar prizine
takın.

2. Güç kablosunu cihaza
takın. Batarya
tamamen
boşalmışsa, şarj
göstergesinin
aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye
başlaması biraz zaman alabilir.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj
göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını
cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.
İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını
elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa
bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik
tüketir.
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Navi™ döner tuşu
Menülerde ve listelerde ilerlemek için (yukarı, aşağı,
sola veya sağa) kaydırma tuşunu kullanın. Tuşun
üstünde gösterilen eylemi seçmek ya da en çok
kullanılan seçenekleri göstermek için kaydırma
tuşuna basın .
Bu ayarlarda Navi™ döner tuşu ayarı açık
olduğunda, Fotoğraflar, Müzik Çalar, Nokia Video
Merkezi, Rehber ve Mesajlar listelerinde veya
multimedya menüsünde hızlı bir şekilde
ilerleyebilirsiniz.
1. Parmağınızın ucunu kaydırma tuşunun

çevresinde saat yönünde veya saat yönüne ters
yönde yavaşça hareket ettirin. Ekranda kaydırma
başlayana kadar parmağınızı hareket ettirmeye
devam edin.

2. Kaydırmaya devam etmek için,
parmağınızı kaydırma tuşunun
çevresinde saat yönünde veya
saat yönüne ters yönde
kaydırın.

Navi döner tuşu ayarını açmak ya
da kapatmak için,  tuşuna basarak şunu seçin:
Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği >
Navi tekerleği.

Uyku modu göstergesi
Cihaz beklemede olduğunda, Navi döner tuşunun
içindeki kısım yavaşça yanar. Cihaz sanki nefes alıp
veriyormuş gibi ışık düzenli aralıklarla değişir.
Cevapsız aramalar veya alınan mesajlar olduğunda
nefes alıp vermeye benzeyen ışıklar daha da
hızlanır.
Değişken ışığı kapatmak için,  tuşuna basın ve
Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği >
Değişken ışık seçeneğini belirleyin.

10



Kısayollar
Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için 
tuşunu basılı tutun. Arka planda çalışır durumda
uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve
batarya ömrünü azaltır.
Multimedya içeriğinizi görüntülemek üzere
multimedya menüsünü açmak için multimedya
tuşuna basın.
Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için,
bekleme modundayken 0 tuşunu basılı tutun.
Uygulamaların çoğunda, en çok kullanılan seçenek
öğelerini ( ) görüntülemek için kaydırma tuşuna
basın.
Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna
basın ve istediğiniz tercihi seçin.
Genel ve Sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak
için, bekleme modundayken # tuşunu basılı tutun.
İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), bu eylem
iki hat arasında geçiş yapmayı sağlar.
Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için,
bekleme modundayken 1 tuşunu basılı tutun.
En son aranan numaralar listesini açmak için
bekleme modundayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, bekleme
modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun.
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Tuş takımını kilitleme
Cihazınızda programlanmış resmi acil durum
numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de
aranabilir.
Tuşları kilitlemek için sol seçim tuşuna ve ardından
* tuşuna basın.
Tuşların kilidini açmak için, sol seçim tuşuna ve
ardından * tuşuna basın.
Tuş takımını belirli bir zaman aşımından sonra
otomatik olarak kilitlenecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Işığın az olduğu ortamlarda tuş takımını
aydınlatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir
süre basın.
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Bileklik
1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bilekliği gösterildiği gibi

geçirin ve sıkın.
3. Kapağı takın.
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Ekran göstergeleri
  Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke

servisi).
  Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke

servisi).
  Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir

veya daha çok okunmamış mesajınız var.
  Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.
   klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar

var. Giden kutusu folder.
  Cevapsız aramalarınız var.

  Zil sesi türü sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj
uyarısı sesi ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

  Zamanlanmış bir tercih etkindir.
  Cihazın tuş takımı kilitli.

  Çalar saat etkin.
  İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

  Cihaza gelen aramaların tümü başka bir
numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon
hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile
gösterilir.

  Cihazda uyumlu bir microSD kart var.

  Cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlı.
  Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

  GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).
 simgesi bağlantının beklemede olduğunu, 

simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
  Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini

destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi). 
simgesi bağlantının beklemede olduğunu, 
simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut
olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için
EGPRS kullanmıyor olabilir.

  UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).
 simgesi bağlantının beklemede olduğunu, 

simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
  Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA)

destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi
bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise
bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

  Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere
ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke
servisi).

  Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.14



  Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.
  Bluetooth bağlantısı açık.

  Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.
Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza
bağlanmaya çalışmaktadır.

  USB bağlantısı etkin.
   Senkronizasyon devam ediyor.
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Konumlama
Global Konumlama Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve
bunların çalışmasını izleyen 24 yer istasyonunu
kapsayan, dünya çapında bir telsiz yön bulma
sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.
GPS terminali, uydulardan düşük güçlü telsiz
sinyallerini alıp sinyallerin gelme süresini ölçer. Yol
alma süresi ile GPS alıcısı cihazın bulunduğu yeri
metre hassasiyetinde hesaplayabilir.
Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika
Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir;
sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD
hükümetinin sorumluluğundadır. Konum
verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri
hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı
ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma
Bakanlığı’nın sivil GPS kullanımı politikası ile
Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir.
Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin
doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin
alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin,
yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava
koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin
alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada
kullanmak gerekir.

Hassas konum belirleme ölçümlerinde herhangi bir
GPS kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlama
veya yön bulma için yalnızca GPS alıcısının ve
hücresel telsiz şebekelerinin sağladığı konum
bilgilerine güvenilmemelidir.
GPS alıcısı cihazın üst kısmında bulunur. Alıcıyı
kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat
edin.

GPS bağlantısının
kurulması birkaç
saniye ile birkaç
dakika arasında
sürebilir. Bir taşıt
içinde GPS
bağlantısı kurmak
daha uzun
sürebilir.
GPS alıcısı gücünü
cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının
kullanılması bataryayı daha çabuk tüketebilir.
Cihazınız Yardımlı GPS (A-GPS) (şebeke servisi)
özelliğini de destekler.
A-GPS, paket veri bağlantısı üzerinden yardımcı
verileri almak için kullanılır ve cihazınız uydulardan16



sinyal aldığında, bulunduğunuz konumun
koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.
A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri
sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel
şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde,
cihazınız kendisine yakın olan uyduları algılar ve bu
da konum hesaplamasını hızlandırır.
Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında,
cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde
önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca
gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis
sunucusundan alınır.
Nokia Haritalar
Haritalar ile, o anda bulunduğunuz yeri haritada
görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarını
tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri
arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota
belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak
kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara
gönderebilirsiniz. Ayrıca rehberler ve sesli yardımı
olan sokak sokak yön bulma servisi gibi ek servisler
satın alabilirsiniz.

İpucu: Kamera ayarlarında Kayıt yeri
ayarlanmışsa resmin dosya ayrıntılarına
konum bilgisi otomatik olarak eklenir.
Resmin çekildiği yeri haritada görmek
isterseniz Fotoğraflar'ı açın.

 tuşuna basın ve Haritalar seçeneğini belirleyin.
Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda,
bulunduğunuz yerin harita bilgilerini indirmek için
bir internet erişim noktası tanımlamanız
gerekebilir. Varsayılan erişim noktasını daha sonra
değiştirmek için Seçenek > Ayarlar > Şebeke >
Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.
Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir
düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman
yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz
haritaya güvenmeyin.
Ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan
haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde
otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Bu haritalar
ücretsizdir, ancak indirme işlemi servis
sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki
verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri
hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza
başvurun.
Örneğin ana hücresel şebekenizin dışında
olduğunuzda cihazın internet'ten otomatik olarak
harita indirmesini engellemek için Seçenek >
Ayarlar > Şebeke > Şebekeyi kullan > Hiçbir
zaman seçeneğini belirleyin.
Haritaları indirme
Nokia Map Loader, cihazınıza veya uyumlu bir hafıza
kartına (takılıysa) internetten çeşitli ülkelerin
haritalarını indirip yükleyebileceğiniz bir bilgisayar 17



yazılımıdır. Adım adım gezinme için sesli dosyaları
indirmek için de kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader
uygulamasını kullanmak için önce uyumlu bir
bilgisayara yüklemeniz gerekir. Bu bilgisayar
yazılımını www.nokia.com/maps adresinden
indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin.
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Nokia Video Merkezi
Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri
veya WLAN kullanarak, uyumlu internet video
servislerinden video klip indirebilir ve şebeke
üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.
Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri
cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde
görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir. Servis
sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir
ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı
kontrol edin.
1. Video klipleri görüntülemek için,  tuşuna

basın ve V. merkezi seçeneğini belirleyin.
2. Bir servise bağlanmak için, Video dizini

seçeneğini ve istediğiniz video servisi
seçeneğini belirleyin.
Video yayınları seçeneğini belirleyin. Cihaz,
serviste bulunan içeriği günceller ve görüntüler.

3. Videoları kategoriler (varsa) halinde
görüntülemek için, aşağı ilerleyin.

4. Videoyla ilgili bilgileri görmek için Seçenek >
Video bilgileri seçeneğini belirleyin.

5. Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek
zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri
öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klibi
indirmek için Seçenek > İndir seçeneğini
belirleyin.
Video klibin gerçek zamanlı aktarımını
başlatmak veya indirilen video klibi
görüntülemek için Seçenek > Oynat
seçeneğini belirleyin.
Uygulamadan çıksanız bile indirme işlemleri
artalanda devam eder. İndirilen klasörler Video
merkezindeki Videolarım bölümüne kaydedilir.
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Müzik dinleme
Bir şarkıyı dinlemek için:
1.  tuşuna basın ve Müzik > Müzik çalar

seçeneğini belirleyin.
2. Bir şarkı veya çalma listesi seçin.
3. Seçilen dosyaları

yürütmek için
kaydırma tuşuna basın.

Uyarı:  Müziği,
makul ses seviyelerinde
dinleyin. Sürekli yüksek
seviyede sese maruz
kalmak işitme duyunuza
zarar verebilir.
Müzik çaları kapatmak için
Seçenek > Çıkış
seçeneğini belirleyin.
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FM vericisi hakkında
Bu özelliğin bulunup bulunmaması ülkelere göre
değişebilir.
Baskı yapıldığı sırada bu cihazın FM vericisinin
aşağıdaki ülkelerde kullanılması hedeflenmişti:
Avusturya, Belçika, Bulgaristan Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda,
İrlanda, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre,
İsveç, Türkiye ve İngiltere En yeni bilgiler ve FM
vericisinin kullanılabileceği Avrupa dışındaki
ülkelerin listesi için, bkz. www.nseries.com/
fmtransmitter. Özelliği yabancı bir ülkede
kullanmadan önce kullanımına izin verilip
verilmediğini kontrol etmek için bkz.
www.nseries.com/fmtransmitter.
FM vericisi ile cihazınızdaki şarkıları araba radyosu
veya ev stereo sistemi gibi uyumlu bir FM alıcı
aracılığıyla çalabilirsiniz.
FM vericinin çalışma mesafesi en fazla 3 metredir
(10 ft). İletim; duvar gibi engeller, diğer elektronik
cihazlar veya genel yayın yapan radyo istasyonları
nedeniyle girişime maruz kalabilir. FM verici
çevredeki aynı frekansta çalışan FM alıcılarda
girişime neden olabilir. Girişimi engellemek için FM

vericiyi kullanmadan önce her zaman vericide boş
bir FM frekansı aratın.
FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda
kullanılamaz.
Vericinin çalışma frekansı aralığı 88.1 - 107.9 MHz
arasındadır.
Verici açık ve ses iletirken bekleme modunda
ekranda  belirir. Verici açıksa, ancak hiçbir şey
iletmiyorsa, ekranda  belirir ve düzenli aralıklarla
bir ses duyulur. Verici birkaç dakika boyunca hiçbir
şey iletmezse otomatik olarak kapanır.
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FM vericiyi kullanarak şarkı çalma
Cihazınızda kayıtlı bir şarkıyı uyumlu FM verici
aracılığıyla çalmak için aşağıdakileri yapın:
1.  tuşuna basın ve Müzik > Müzik çalar

seçeneğini belirleyin.
2. Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
3. Şimdi çalıyor görünümünde Seçenek > FM

verici seçeneğini belirleyin.
4. FM vericisini etkinleştirmek için FM verici

öğesini Açık olarak ayarlayın ve başka
iletimlerin bulunmadığı bir frekansı girin.
Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz
frekansı boşsa ve FM alıcınızı bu frekansa
ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz
frekansına ayarlamanız gerekir.

5. Alıcı cihazı aynı frekansa ayarlayın ve Seçenek >
Çıkış seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için alıcı cihazın ses
seviyesi işlevini kullanın. Müziği, makul ses
seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese
maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.
FM vericiyi devre dışı bırakmak için Seçenek > FM
verici seçeneğini belirleyin ve FM verici seçeneğini
Kapalı olarak ayarlayın.

Birkaç dakika müzik çalmazsa verici otomatik
olarak kapanır.
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Destek
Cihazınızla ilgili sorunlar mı var?
Cihazınızla ilgili sorunlar varsa veya cihazınızın nasıl
çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız,
www.nseries.com/support adresindeki çevrimiçi
desteğe, www.nokia.com adresindeki yerel Nokia
web sitesine, cihazdaki Yardım uygulamasına veya
kullanım kılavuzuna bakın. Eğer bu sorununuzu
çözmezse şunu deneyin:
● Cihazı sıfırlayın: cihazı kapatın ve pili çıkarın.

Birkaç saniye sonra pili takıp cihazı açın.
● Nokia Software Updater ile cihaz yazılımınızı

güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate
adresini veya yerel Nokia web sitesine bakın.

● Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal
fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama
işleminde belge ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini
öğrenmek için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/
repair adresine bakın. Cihazınızı onarıma
göndermeden önce, cihazınızdaki verileri daima
yedekleyin veya kaydedin.

Çevrimiçi
En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve
Nokia ürününüzle ilgili servisler için
www.nseries.com/support sayfasına veya yerel
Nokia web sitesine bakın.

İpucu:  Ayrıca, destek sayfalarına erişmek için
cihazınızdaki web tarayıcıyı da
kullanabilirsiniz.

Yardım
Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar.
Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için
Seçenek > Yardım seçeneğini belirleyin.
Kullanım kılavuzu
Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için
kullanım kılavuzuna bakın.
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