
ش��رکت Philips به طور مستمر س��عی در بهبود محصوالت خود 
دارد. بئابراین ش��رکت Philips حقوق خود برای اصالح این راهنمای 
کاربر یا حذف آن بدون اعالم قبلی را محفوظ نگاه می دارد. شرکت 
Philips ای��ن راهنمای کارب��ر را بصورت "همانطور که می باش��د" 
ارایه می کند و مسئولیتی در مورد اشتباه، حذف یا تفاوت بین این 
راهنمای کاربر و محصول توصیف شده را بجز در مواردی که قانون 
مش��خص کرده باشد، بر عهده منی گیرد. این دستگاه برای اتصال 

به شبکه های GSM/GPRS در نظر گرفته شده است.

چگونه...

. فشار طوالنی   روشن/خاموش کردن تلفن

کد پین را با اس��تفاده از صفحه کلید 
وارد ک��رده و  ي��ا  را ب��رای تایید 

فشار دهید.

وارد کردن کد پین

شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و   
  را برای شماره گیری فشار دهید.

متاس گرفنت

به پایان رساندن متاس را فشار دهید.

هنگامی که تلفن زنگ می زند  را 
فشار دهید.

پاسخ دادن به یک متاس

هنگامی که تلفن زنگ می زند  را 
فشار دهید.

رد کردن یک متاس

 را در طی یک متاس فش��ار طوالنی 
دهید.

قفل کردن/بازکردن صفحه 
کلید

فعال کردن/غیر فعال کردن  را فشار طوالنی دهید.
بلندگو

فعال کردن حالت ساکت را فشار طوالنی دهید.

تلفن خود را کشف کنید

�تصا� شا�ژ�/هدست 

�ل�د قطع �ر��، لغو � 
��شن/خامو� �ر�� 

�ل�د نر� ��ست 

صفحه �صل� 
۶۵٠٠٠ �نگ 

م��ر�فن 

صفحه �ل�د 
حرف� عد�� 

�ل�د برقر��� متا� 
�ل�د نر� چپ 
�ل�د� ها� �لو� صد� 

پشت تلفن: لنز 
���ب�ن  �ل�دها� پ�ما�ش 

� تا��د 



�

فعال کردن چرغ قوه را فشار طوالنی دهید.

دسترسی به متاس سريع  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

دسترسی به ليست نام  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

 را در حالت غیر فعال فش��ار دهید. 
لیس���ت متاس کلیه متاس��های از دس��ت 
رفته، شماره گیری شده و دریافت شده 

را منایش می دهد

دسترسی به ليست متاس

 يا  منو را در حالت غیر فعال 
فشار دهید.

دسترسی به منو اصلى

 بازگشت را هنگام موجود بودن 
فشار دهید.

به منوی قبل بروید

بازگشت سریع به حالت  را فشار دهید.
غیر فعال

کلیدهای نرم

کلیده��ای چپ و را س��ت ن��رم    و    در باالی صفحه کلید قرار گرفته اند 
که به ش��ما اجازه می دهد تا گزینه های مربوطه که درس��ت در باالی آنها در 
صفحه که شامل متاسهای تلفنی هم می شود را انتخاب کنید. عملکردهای 

مربوط به این کلیدها بر اساس موقعیت موجود متفاوت می باشد.

 سرگرم� �لبو� �سانهمو��� ��گر 

 تنظ�ما� پ�امها�پر�تو� 

 �طالعا� متا� �تابچه �������ب�ن 

 صفحه ٢۵ صفحه ٢١صفحه ١۵ 

 صفحه ۴۴ صفحه ٣١صفحه ٢٨ 

 صفحه ۶٣ صفحه ۵٩صفحه ۵۴ 

منوی اصلی

من��وی اصلی اجازه دسترس��ی به کلی��ه ویژگیهای تلف��ن همراه تان 
که بصورت یک جدول ارایه ش��ده اس��ت را در اختیارتان قرار می دهد. 
جدول باال ترتیب منوی اصلی را بطور خالصه منایش داده است و معانی 
منادهای مختلف و ش��ماره صفحاتی که اطالعات بیش��تر در مورد این 

موضوع می توان یافت را در اختیارتان قرار می دهد.

 را برای دسترسی به منوی اصلی در هنگامی که در حالت غیر فعال 
می باشید، فشار داده، سپس کلید پیمایش مرکزی که جهات آنها 
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در این راهنما بصورت   ،   ،    يا    برای مرور منادها و لیس��تها، 
منایش داده ش��ده است را استفاده کنید. هنگام حرکت در یک لیست، 
نوار پیمایش که در س��مت راس��ت صفحه قرار گرفته اس��ت به شما 
موقعیتت��ان را در صفحه منایش می دهد. هنگامی که در این لیس��تها 
، برای دسترسی به گزینه ها مربوط به مورد انتخاب شده،  قرار دارید 

 بازگشت را انتخاب و فشار داده تا یک سطح به عقب بازگردید.

روش استفاده از این راهنما

این راهنما به صورت زیر مرتب و ارایه گردیده است:

ای��ن بخ��ش م��روری ب��ر تلف��ن هم��راه و 
اطالعاتی در مورد معمول ترین عملکردها 

را در اختیارتان قرار می دهد.

کشف تلفنتان

اطالعاتی در مورد روش بکار انداخنت تلفن 
برای اولین بار: نصب س��یم کارت، باتری و 

غیره.

فصل �: شروع به کار

اطالعات��ی در مورد متاس گرف��نت و دریافت 
متاس.

فصل �: برقراری متاس

اطالعات مربوط به ورود منت با استفاده از 
صفحه کلید عددی.

فصل 3: ورود منت

هر ک��دام از این فصول ب��ه ترتیب یکی از 
موارد منوی اصلی را شرح می دهند.

فصل 4 تا ��

بعد از فصل 12 بخشهای مربوط به منادها 
 ،Philips و عالیم، احتیاط��ات، لوازم اصلی
اطالعات مربوط ب��ه SAR )در صورتی که 
در ای��ن کتابچه موجود باش��د، در غیر این 
صورت بص��ورت یک س��ند جداگانه ارایه 
م��ی ش��ود(، و در انته��ا، ضمان��ت محدود 

آمده است.

سایر بخشها
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� شروع به کار

1. شروع به کار

لطف��ًا دس��تورالعملهای ایمن��ی در بخش "احتیاط��ات" را قبل از 
استفاده مطالعه کنید.

 GSM برای اس��تفاده از تلفن، باید یک سیم کارت معتبر از یک اپراتور
یا فروشنده معتبر را در دستگاه قرار دهید. سیم کارت حاوی اطالعات 
اشتراک، شماره تلفن همراه شما، و حافظه ایی است که می توانید 
در آن ش��ماره تلفنها و پیامها را ذخیره کنی��د. )به "کتابچه آدرس" در 

صفحه 59 مراجعه کنید(.

جا زدن سیم کارت

قاب پشت را جدا کنید

ب��رای جا زدن س��یم کارت، باید اول قاب پش��ت را ج��دا کنید. روی قاب 
پش��ت با دو انگشت شست فشار آورده و بصورت کشویی، همانطور 

که در تصویر منایش داده شده است، قاب را به طرف باال فشار دهید.

باتری را بیرون آورید

برای بیرون آوردن باتری، باتری را از انتها بطرف باال بکشید.

چنانچه هنگامی که دس��تگاه روشن است باتری را بردارید، ممکن 
است کلیه تنظیمات شخصی خود را از دست بدهید.

سیم کارت را جا بزنید

نگهدارنده س��یم کارت را بازکنید و س��پس آن را روی لوالیش به طرف 
باال بلند کنید )1(. س��یم کارت را از پوشش حفاظتی جدا کرده )2( آن 
را در محل تعیین ش��ده قرار دهید و مطمئن ش��وید که گوشه بریده 
ش��ده کارت در گوش��ه صحیح قرار گرفته است و اتصاالت طالیی آن 

بطرف پایین می باشند.



شروع به کار�

نگهدارنده کارت را بسته و آن را در وضعیت قفل قرار دهید.

بات��ری را مجدداً در جای مربوطه ق��رار داده بنحوی که اتصاالت طالیی 
آن رو به پایین باش��ند، س��پس آن را برای قفل شدن بطرف پایین فشار 

داده تا متوقف شود.

قاب پشت را تا زمانی که متوقف شود، بصورت کشویی در شکافهای 
مربوطه جا بزنید.

روکش محافظ که روی صفحه و لنز دوربین را پوش��انده است، را قبل 
از استفاده از تلفن جدا کنید.

روشن کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن، کلید  را برای مدتی طوالنی فشار دهید. در 
صورت لزوم کد پین را وارد کنید. کد پین یک کد محرمانه 4 تا 8 رقمی 
است که متعلق به سیم کارت شما می باشد. این کد توسط اپراتور 
یا فروش��نده از پیش تنظیم ش��ده است و در اختیار شما قرار داده می 
ش��ود. برای اطالعات بیشتر در مورد کدهای پین، به بخش "امنیت" در 

صفحه 44 مراجعه کنید.

چنانچه کد پین خود را سه بار اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما 
مسدود خواهد ش��د. برای رفع انسداد آن، باید از اپراتور درخواست 

کد PUK منایید.

١ 
٢ 



� شروع به کار

هنگامی که برای اولین بار تلفن خود را با سیم کارت جدید روشن می 
کنید، از ش��ما خواسته خواهد شد تا تلفن خود را بصورت سفارشی 
تنظیم کنید.  این عملکرد به ش��ما کمک می کند تا پارامترهای زیر 

را تنظیم منایید:

ساعت تابستانی
تنظیم زمان
تنظیم تاریخ

ملودی مربوط به متاسهای ورودی
تصویر زمینه

دفترچه آدرس

شارژ کردن باتری

برق دستگاه شما توس��ط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد. باتری 
جدید تا حدی ش��ارژ ش��ده اس��ت و در صورتی که هش��دار باتری روی 
روش���ن تنظیم ش��ده باش��د، یک هش��دار صوتی هنگامی که باتری 
ضعیف ش��ود به ش��ما آگاهی می ده��د. )به "هش��دارهای صدا" در 

صفحه 49 مراجعه کنید(.

مبح��ض اینک��ه باتری و روکش بات��ری در جای خود قرار داده ش��دند می 
توانی��د تلفن را ش��ارژ کنی��د. اتصال را همانطور که در زیر نش��ان داده 

شده است وصل کنید. سپس سر دیگر را در پریز برق AC قرار دهید.

عالمت باتری نش��اندهنده وضعیت ش��ارژ می باش��د. در حین ش��ارژ، 
نش��انگرهای ش��ارژ حرکت می کنند. حدود 2/5 طول خواهد کشید 
تا تلفن همراه ش��ما شارژ ش��ود. هنگامی که نوارهای متحرک ثابت 
ش��دند، باتری کامالً ش��ارژ ش��ده اس��ت. پس از آن می توانید شارژر را 

جدا کنید.

بر اس��اس ش��بکه و نوع اس��تفاده، زمان مکامله تا 8/5 ساعت و زمان 
آماده بکار بودن دستگاه می تواند تا 850 ساعت بطول اجنامد.

وصل کردن ش��ارژر به تلفن همراه در زمانی که باتری کامالً شارژ باشد 
به باتری صدمه نخواهد رساند. 

تنها راه خاموش کردن شارژر، جدا کردن آن از پریز می باشد، بنابراین از 
یک پریز برق AC در دس��ترس استفاده کنید. می توانید شارژر را به یک 

تغذیه IT هم وصل کنید )فقط در بلژیک(.

تعیین کلیدهای فورى

م��ی توانی��د کلیدهای 2 ت��ا 9 را )بجز 5 که برای چراغ قوه قفل ش��ده 
است( را با فشار دادن طوالنی برای دسترسی به گزینه های دخلواه خود 
تنظیم کنید. تعدادی میانبر کلید فعال از پیش تعریف شده اند. برای 

اطالعات بیشتر به "میانبرها" در صفحه 52 مراجعه کنید.
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2. برقراری متاس
متاس گرفنت

از صفحه غیر فعال
در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید   .1

وارد کنید. برای تصحیح یک خطا،  C< را فشار دهید.  
2.  را برای شماره گیری فشار دهید.

3.  يا  پایان دادن به متاس را برای قطع متاس فشار دهید.

ب��رای متاس بین املللی،  را برای مدت طوالنی فش��ار داده تا عالمت 
"+" را برای پیشوند بین املللی وارد کنید.

استفاده از دفترچه تلفن
1.   را در حالت غیر فعال فشار دهید.

مخاطبی را از لیست انتخاب کنید. اگر شما از دفترچه تلفن   .2
موج��ود در تلف��ن اس��تفاده می کنی��د و خصوصی��ات مخاطب 
انتخاب ش��ده بیش از یک شماره دارد، ش��ماره ای که شناسایی 
ش��ده اس��ت بطور خ��ودکار انتخاب خواهد ش��د. ب��رای انتخاب 
ش��ماره دیگ��ر،    يا    را فش��ار دهی��د )به "دفترچ��ه آدرس" در 

صفحه 59 برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید(.
3.  را فشار دهید: شماره انتخاب شده شماره گیری می شود.

4.  يا  پایان دادن به متاس را برای قطع متاس فشار دهید.

پاسخ دادن و خامته دادن به یک متاس

هنگام دریافت یک متاس، ش��ماره مت��اس گیرنده، با توجه به اینکه فرد 

مت��اس گیرنده منایش شناس��ه خود را انتخاب کرده باش��د یا نه، ممکن 
اس��ت منایش داده شود. چنانچه ش��ماره در دفترچه تلفن ذخیره شده 

باشد، نام مربوطه بجای شماره منایش داده خواهد شد.
پاسخ دادن به متاس:  را فشار دهید.  •

رد کردن یک متاس:   را فشار دهید. اگر شما هدایت متاس را   •
فع��ال کرده باش��ید )به صفح��ه 64 مراجعه کنی��د(، متاس به یک 

شماره دیگر یا پست صوتی هدایت خواهد شد.
بی صدا کردن زنگ:  ساكت را فشار دهید )این حالت فقط   •

صدا را بدون ردکردن/قبول کردن متاس فعال می کند(.  
قطع کردن:  را فشار دهید.  •

تلفن در صورتی که در حالت ساکت باشد زنگ نخواهد زد.

اگر ش��ما پاس���خ با هر کلید را انتخاب کرده باشید، می توانید متاس را 
با فش��ار دادن ه��ر کلیدی بجز  قبول کنید )ب��ه "هدایت متاس" در 

صفحه 64 مراجعه کنید(.

تنظیم کردن ولوم صدای گوشی

در خالل یک متاس، کلیدهای ولوم در سمت چپ تلفن را برای افزایش یا 
کاهش ولوم فشار دهید.

متاس هندزفری

ب��رای راحت��ی و ایمنی خود، مطمئن ش��وید که تلف��ن را هنگامی 
که مت��اس هندزفری اجنام می دهید خصوص��ًا هنگامی که ولوم را 

افزایش می دهید، از گوش خود دور کرده اید.
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در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید   .1
وارد کرده یا مخاطبی را از دفترچه تلفن انتخاب کنید.  

2.  يا  گزینه ها را فشار داده و سپس متاس هندزفری را 

انتخاب و  يا  انتخاب را فشار دهید.  

اگر ش��ما از قبل در حال اس��تفاده از تلفن بوده اید  را فش��ار 
طوالنی داده تا بین حالت هندزفری و عادی تغییر وضعیت دهید.

گزینه های موجود در متاس

در حین یک متاس،  يا  گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های 
زیر فشار دهید.

فعال کردن هندزفری

این گزینه به ش��ما اج��ازه می دهد تا از گزین��ه هندزفری تلفن همراه 
خود استفاده کنید.

بیصدا / صدادار

به ش��ما اجازه می دهد تا میکروفن را ص��دادار یا بیصدا کرده تا متاس 
گیرنده نتواند صدای شما را بشنود.

ضبط گفتگو

در بیشتر کش��ورها، ضبط کردن مکاملات تلفنی منع قانونی دارد. 
در صورت��ی ک��ه بخواهید گفتگ��وی خود را ضبط کنید به ش��ما 
توصی��ه می کنیم که متاس گیرن��ده را آگاه کرده و فقط در صورتی 

که موافقت کرد این کار را اجنام دهید.

برای ضب��ط یک مکامله در طول متاس، ضبط گفتگ���و را انتخاب کرده و 
 را فش��ار دهید.  را دوباره فش��ار داده یا  ذخيره را برای خامته 
ضبط فش��ار دهید: یک پنجره منایش به شما اجازه می دهد تا نامی را 
به مورد ضبط ش��ده اختصاص دهید که بعدا درموارد آلبوم رس���انه < 
آلبوم صدا < موارد ضبط ش���ده، و همچنی��ن موارد دیگر < ضبط صدا 

موجود خواهد بود.

ب��ر اس��اس ظرفیت حافظ��ه )به "وضعی��ت حافظ��ه" در صفحه 21 
مراجعه کنید( ، شماره و طول موارد ضبط شده متفاوت خواهد بود.

در صورتی که بیصدا و س��پس ضبط گفتگ���و را انتخاب کنید، فقط 
صدای متاس گیرنده ضبط می شود.

لوح پیش نویس

به ش��ما اجازه می دهد تا شماره ای را یادداشت کنید. بعد می توانید 
آن را در دفترچ��ه تلف��ن ذخیره کنید یا پیامی را به این ش��ماره ارس��ال 

منایید.

سایرگزینه های موجود در متاس

 گزین���ه ها را فش��ار داده تا بتوانید اعمال زی��ر را هنگامی که یک 
متاس برقرار اس��ت اجنام دهید: می توانید به لیس���ت نام یا لیست متاس 
دسترس��ی پیدا کرده و ب��ه آن مراجعه کنید، تلف��ن را با انتخاب پایان 
 SMS ،دادن ب���ه متاس قطع ک��رده، تنظیمات اکوالی���زر را تغییر داده
ارس��ال کرده یا بخوانید، یا به رخدادهای سازمان دهنده مراجعه یا آنان 

را مدیریت کنید.
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متاس سریع

برای دسترس��ی به ویژگی متاس س���ریع،    را در حالت غیر فعال فش��ار 
دهید. این کار به ش��ما اجازه می دهد تا چهار ش��ماره ایی که بیش��تر 
اس��تفاده می ش��وند را تعیین کنی��د. بعد از آن می توانی��د با یکی از آن 
شماره ها با انتخاب مناد یا تصویر مربوطه در روی صفحه متاس بگیرید.

ای��ن ویژگ��ی در منوی اصلی در تنظيمات < ميانبرها < متاس س���ریع هم 
موجود می باشد.

تعیین مخاطب متاس سریع
در حالت غیر فعال،    را برای دسترسی به صفحه متاس سریع   .1

فشار دهید. یک تصویرک را برای تنظیم انتخاب و  يا    
تنظيم را فشار دهید.  

نامی را در لیست مخاطبین انتخاب کرده، و  را دوباره فشار   .2
داده تا به آلبوم عکس دسترس��ی پیدا کرده و تصویری را انتخاب 

کنید. برای هر تصویرک از این روش را استفاده کنید.

برقراری متاس با مخاطب متاس سریع

ب��رای مت��اس گرف��نت،    را در حال��ت غیر فعال فش��ار دهید، س��پس 
تصویرک مورد عالقه خود را انتخاب و  را فشار دهید.

ب��رای تنظیم دوباره یک تصوی��رک، آن را انتخاب و  را برای جایگزین 
کردن نام و/یا تصویر انتخاب کنید.

اگر از قبل تصویری با مخاطب پیوند داش��ته باش��د، در صفحه متاس 
س���ریع منایش داده می ش��ود. تغیی��ر دادن عکس در یک��ی از منوها هم 

عکس را در سایر موارد بهنگام خواهد منود.

کارکردن با متاسهای چندگانه

توانایی کار با دو یا چند متاس در یک زمان و برقراری متاسهای کنفرانسی 
به اپراتور و/یا اشتراک شما بستگی دارد.

برقراری متاس دوم

م��ی توانید مت��اس دوم را در حین متاس فعال یا هنگامی که فرد دیگری در 
انتظار است، برقرار منایید. هنگامی که متاس دوم برقرار است، شماره ایی 
را شماره گیری منوده )یا مخاطبی را در دفترچه تلفن انتخاب کنید( و  
را فش��ار دهید. اولین متاس در حالت انتظار قرار داده می شود )شماره در 
انتهای صفحه منایش داده می شود( و شماره دوم شماره گیری می شود. 

سپس می توانید  را برای دسترسی به گزینه ها زیر فشار دهید:
تعویض متاس برای جابجایی بین متاسها )همچنین می توانید  •

   يا    را برای جابجایی بین متاسها فشار دهید(.
انتقال برای برقراری ارتباط بین دو متاس. هنگامی که تلفن قطع شد   •

انتقال به پایان رسیده است.  
کنفرانس برای وارد کردن متاس گیرنده به یک متاس کنفرانسی.  •

جواب دادن به متاس دوم

هنگامی که متاس دوم را دریافت می کنید و در حال برقراری ارتباط می 
باش��ید، تلفن یک بوق هش��دار را از خود تولید ک��رده و صفحه انتظار 

مکامله را منایش می دهد. سپس می توانید:

برای جواب دادن به متاس )اولین متاس در  را فشار دهید
حالت انتظار می رود(.
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برای رد کردن متاس. را فشار دهید

 يا  گزینه ها را 

فشار دهید

برای باز کردن لیست گزینه ها. می 
توانید پایان دادن به متاس را برای پایان 
دادن متاس کنونی انتخاب کرده، سپس 

متاس ورودی را پاسخ دهید.

برای دریاف��ت متاس دوم، باید هدایت متاس برای متاس��های صوتی را 
غی��ر فعال )به صفح��ه �4 مراجعه کنید( و انتظ���ار مکامله را فعال 

کرده باشید )به صفحه �4 مراجعه کنید(.

جواب دادن به متاس سوم
اگر در حال جوابگویی به متاس��ی می باشید و متاسی را در حال انتظار قرار 
داده اید، می توانید متاس سومی را هم دریافت کنید. برای اجنام این کار، باید 

یکی از متاسها را خامته داده یا متاس گیرنده جدید را وارد کنفرانس کنید.

برای رد کردن متاس. را فشار دهید

 يا  گزینه ها را 

فشار دهید

برای باز کردن لیست گزینه ها. می 
توانید پذیرش را برای پاسخ گویی به 

متاس ورودی، یا پایان دادن به متاس را برای 
خامته متاس کنونی فشار داده، سپس 

متاس ورودی را پاسخ گویید.

این س��رویس به دو ارتباط در یک زمان محدود می شود )یکی فعال 
و دیگری در حالت انتظار(.

متاس کنفرانسی

وابسته به نوع اشتراک.

متاس کنفرانسی با برقراری چندین متاس خروجی یا برقراری متاس در یک 
وضعیت چند متاسی فعال می گردد. این کار به شما اجازه می دهد تا 

با پنج نفر در یک زمان صحبت کنید.
اولین متاس را برقرار کنید، سپس دومین متاس را برقرار کنید )به   .1

باال مراجعه کنید(.  
2.  يا گزینه ها را فشار داده و کنفرانس. را انتخاب کنید. این کار 

را تکرار کرده تا پنج نفر به یکدیگر وصل شوند.   
حذف عضو را انتخاب کرده تا عضوی را از کنفرانس قطع کرده،   .3
ی��ا مت���اس خصوصی را برای برق��راری متاس خصوصی ب��ا فقط این 
عضو انتخاب کنید )س��ایر اعض��اء در حالت انتظار قرار داده می 

شوند(.
4.  را برای قطع یکباره متام متاسها فشار دهید.

چنانچ��ه مت��اس ورودی در حی��ن مت��اس کنفرانس��ی دریافت ش��ود و در 
کنفرانس کمتر از پنج نفر وجود داشته باشند، می توانید متاس جدید 
را قبول کرده و این عضو را به متاس کنفرانس اضافه منایید  )در صورتی 
که پنج نفر از قبل وصل ش��ده باشند، می توانید متاس را جواب دهید 

اما منی توانید آن را به کنفرانس اضافه کنید(.
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3. ورود منت
با  منود:  وارد  روش مختلف  دو  به  ویرایش  در صفحات  توان  را می  منت 
استفاده از ®T9 روش  ورود منت پیشگویانه یا ورود منت عادی. تکنیکهای 

استفاده از این دو روش در پایین شرح داده شده است.

T9® ورود منت

ورود منت ®T9 پیشگویانه حالت ویرایشی هوشمند 
برای وارد کردن منت در تلفن همراه می باشد. این روش 
اساس کلیدهایی که فشار  بر  زدن کلمه  با حدس 
داده اید، به شما اجازه می دهد تا منت را با سرعت 
. یکبار کلید مربوط به حرفی مورد نیاز امالی یک  بیشتر وارد کنید 
کلمه نیاز را فشار می دهید و ®T9 کلمه ایی را بر اساس کلیدهای 
باشند،  موجود  کلمه  چند  اگر  کند.  می  پیشنهاد  شده  داده  فشار 
اولین کلمه در لیست منایش داده شده و روشن می گردد.  /  يا  
را برای مرور لیست فشار داده و  را برای درج یک کلمه فشار دهید.

چگونه از این روش استفاده کنیم؟

حروف و عالیم که با هر کلید استفاده می شوند به ترتیب زیر می 
باشند:

برای وارد کردن حروف. تا 

 يا
  /  

برای مرور لیست کلمات انتخاب شده.

یکی از این سه کلید را فشار داده تا کلمه انتخاب 
شده را به همراه یک فاصله وارد کنید.

فشار کوتاه برای کلید برگشت، فشار طوالنی 
برای پاک کردن متام منت.

برای تبدیل بزرگ و کوچکی حروف: استاندارد، 
حروف کوچک، یا حروف بزرگ.

برای مشاهده جدول عالیم و نقطه گذاری. سپس 
 << يا    و    را برای مرور 3 جدول موجود 

فشار دهید.

برای تبدیل حالت ®T9 از به ورود منت عادی و ورود 
عدد.

:"home" مثال: روش ورود کلمه
1.     را فشار دهید. صفحه اولین کلمه 

.Good :لیست را نشان می دهد  
2.   يا  را برای جابجایی فشار داده و Home را انتخاب کنید.

3.  يا    را برای جابجایی فشار داده وانتخاب کلمه Home را 
تایید کنید.  

فرهنگ لغت

 ،T9® اگر کلمه ایی که می خواهید وارد کنید در فرهنگ لغت نباشد
می توانید آن را به پایگاه اطالعاتی اضافه کنید.  1<2<3 را برای 
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پیمایش لیست فشار داده تا به انتهای لیست برسید تا ورودی که با 
تعدادی خط فاصله )_____( منایش داده شده است روشن شود.

 هجى را برای باز کردن یک صفحه ویرایش عادی منت فشار دهید. 

کلمه جدید را بدون فاصله با استفاده از روشهای شرح داده شده در 

را هنگام متام شدن کار فشار دهید. سپس  تاييد  زیر وارد کرده  
جدید  کلمه  و  رفته  اید  بوده  آن  تنظیم  حال  در  که  پیامی  به  شما 

وارد شده است.

زبان
می توانید زبان ورودی را هنگام نوشنت یک پیام با فشار دادن طوالنی  
تغییر دهید. زبانهای موجود به محلی که تلفن همراه از آجنا خریداری 

شده است بستگی دارد.

ورود منت عادی
 را برای تبدیل حالت ®T9 به ورود منت عادی فشار دهید. این روش 
برای رسیدن به حرف مورد نظر، نیازمند فشار دادن چندین کلید است: 
حرف "h" دومین حرف روی کلید 4 است، بنابراین باید برای وارد کردن 
"h" آن را دوبار فشار دهید. برای پاک کردن یک ورودی  لغو را فشار 

مختصر دهید، فشار طوالنی متام منت را پاک می کند.

:"home" مثال: روش ورود کلمه
 ،  ،)MNO(   )MNO(   ،  ،  )GHI(   ،
را  پایان رسید    پیام به  را فشار دهید. هنگامی که   .)DEF(  

فشار دهید.
حروف، شماره ها و  عالیم  روی هر کلید مطابق شرح روبرو می باشند.

فشردن طوالنیفشردن کوتاه
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کوچکی  و  ب��زرگ  تبدیل  ب��رای 
حروف: استاندارد، حروف کوچک، 

یا حروف بزرگ.

0

نقطه  حالت  و  عالیم  کردن  باز  برای 
گذاری. سپس  << يا    و   را 
برای مرور 3 جدول موجود فشار دهید.

زبان استفاده 
شده برای 

ویرایش منت را 
تغییر می دهد

یا  ع��ادی   ،T9® حالت:  تغییر  ب��رای 
عددی.

همچنین حالت 
را هم تغییر می 

دهد
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4. موارد دیگر

این منو حاوی ویژگیها و گزینه هایی اس��ت که برای کمک به شما در 
مرتب کردن در حال حرکت طراحی شده است.

ماشین حساب

تلفن شما دارای یک ماشین حساب است که می توانید از آن 
برای اجنام محاس��بات عادی استفاده کنید. اعداد با استفاده 
از صفحه کلید و عملگرها با استفاده از کلید های پیمایش 

بصورت منایش داده شده در جدول زیر وارد می شوند:

  یا کلید  را فشار دهید.جمع

  یا کلید  را دوبار فشار دهید.تفريق

  یا کلید  را 3 بار فشار دهید.ضرب

  یا کلید  را 4 بار فشار دهید.تقسيم

 یا کلید  را فشار دهید.مساوى

منادی در باالی صفحه نشان می دهد که کدامیک از کلیدهای پیمایش 
را می توانید برای ورود عملگرها استفاده کنید.

 را برای ورود عالمت اعشار فشار داده و نگهدارید.

نتایج عملیات ماشین حساب منایش داده می شود. دقت محاسبه 
برابر با دو رقم اعش��ار می باش��د. بعد از آن نتیجه بعد از رقم دوم 

اعشار برای عملیات بعدی شکسته می شود.

تبدیل کننده پول

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا مقداری را از یک ارز به ارز 
دیگر با اس��تفاده از نرخ تبدیل مورد نظ��ر خود تبدیل کنید. 
می توانید از محلی ب��ه خارجی یا برعکس تبدیل کنید. نرخ 
تبدی��ل را در محل نرخ تبدیل وارد ک��رده و مقدار را در محل ارز محلی یا 

خارجی وارد کنید. مقدار بطور خودکار محاسبه می شود.

سازمان دهنده

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد ت��ا رویدادها را در س��ازمان 
دهن��ده خود ایج��اد، ذخی��ره و مدیریت کنی��د. هنگامی که 
هش��دار مرتب کننده روشن است )به "هشدارهای صدا" در 
صفحه 49 مراجعه کنید(، صدای بوقی هنگام س��ر رسیدن 

رویداد به شما هشدار می دهد.

س��ازمان دهنده از حافظه تلفن همراه با س��ایر ویژگیها استفاده 
می کند )دفترچ��ه تلفن، آلبوم عکس، صدا و غیره(. برای بررس��ی 
حافظه موجود در  تلفنتان، آلبوم رسانه < وضعیت حافظه را انتخاب 

کنید.
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ایجاد یک رویداد جدید
در رویدادها، >مورد جدید< را انتخاب کرده، سپس نوع رویدادی که   .1

باید ایجاد شود را انتخاب کنید )تعطیل، جلسه، لیست کارها(.  
تاریخ شروع و پایان و زمان رویداد و نام آن را وارد کنید )مثال،   .2

"جلسه با اسمیت"(.  
تعیین یادآوری و بسامد: هشدارها در زمان انتخاب شده فعال   .3

خواهند شد.  

یادآوری فقط در مورد جلسه و لیست کارها اعمال می شود. هنگامی 
تغییر مناطق زمانی، بهنگام می ش��ود. )به "ساعت جهانی" در زیر 

مراجعه کنید(.

حذف رویدادهای قدیمی

این منو به شما اجازه می دهد تا رخدادهای گذشته را حذف کنید. زمان 
شروع )گذشته یا آینده( که از آن زمان متام رویدادهای گذشته که حذف 
می ش��وند را وارد کرده و  را دوبار فش��ار داده تا متام رویدادهای قبل از 

این تاریخ را حذف کنید.

برای حذف متامی رویدادها تعیین ش��ده در مرتب کننده، تاریخ شروع 
از چند س��ال جلوتر را وارد کنید )مثال، �3 دسامبر �0�0( تا مطمئن 
شوید که متامی رویدادهای قبل از این تاریخ بیکباره حذف شده اند.

مدیریت رویدادها

روی��دادی از لیس��ت را انتخ��اب ک��رده و  ي��ا  گزینه ه���ا را برای 
دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر فشار دهید.

برای حذف رویداد انتخاب شده.حذف

برای تغییر رویداد انتخاب شده.تغيير

ارسال از طریق 
مادون قرمز

برای انتقال رویداد انتخاب شده به دستگاه مادون 
قرمز سازگار دیگر.

برای تغییر صدای مرتبط به نوع هشدار رویداد تغيير صدا
انتخاب شده.

تغییر یک رویداد مکرر متام موارد موجود این رویداد را اصالح خواهد منود.

مناهای رویدادها
رویدادهای ذخیره ش��ده در مرتب کننده شما را می توان در منای روزانه، 
من���ای هفتگ���ی و منای ماهان���ه منایش داد.  یک فرمت من��ا را انتخاب و را 
فش��ار دهی��د، س��پس از    أو    ب��رای منای��ش روز، هفته ی��ا ماه قبل 

استفاده کنید.

ساعت جهانی

این منو به شما اجازه می دهد تا زمان محلی و زمان منطقه 
زمان��ی خارجی مورد نظر خ��ود را تنظیم منوده و منایش دهید. 
توجه داشته باش��ید که اگر منایش زمان محلی و خارجی در 
صفحه  اصلی خود را انتخ��اب کنید، تصویری که به عنوان 
کاغذ دیواری انتخاب کرده اید دیگر در آجنا منایش داده نخواهد 
شد، بلکه با کاغذ دیواری استاندارد ساعت جهانی تعویض 

خواهد گردید.
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تنظیمات محلی

به شما اجازه می دهد تا زمان را با فشار دادن تنظیم ساعت
کلیدهای مربوطه تنظیم کنید.

  يا    را برای انتخاب منطقه زمانی مربوط به منطقه محلی
ناحیه خود حرکت دهید.

به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در ساعت تابستانی
منطقه زمانی محل خود  را روشن یا خاموش کنید.

ساعت جهانی

اگر می خواهید س��اعت محلی و ساعت منطقه زمانی دیگری را در صفحه 
غی��ر فع��ال منای��ش دهی��د، این گزین��ه را انتخاب کنید.    ي��ا    را برای 
تنظیم گزینه روی روشن یا خاموش فشار دهید. هنگام روشن بودن، می تواند 
منطقه مورد نظر خود را از طریق منوی تعویض خارجی/محلی منایش دهید. 

این خصوصیت هنگامی که گزینه عدم منایش س���اعت در "تنظیم 
تاریخ" در صفحه 44 انتخاب شده است موجود نخواهد بود.

تعویض خارجی/محلی
برای منایش منطقه محلی به خارجی یا برعکس.

تنظیمات خارجی

  يا    را برای انتخاب منطقه زمانی دخلواه منطقه خارجى
خود حرکت دهید.

ساعت 
تابستانی

به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در 
منطقه زمانی محل خود  را روشن یا خاموش کنید.

هش��دارها، یادآوریه��ا، رویداده��ای برنامه ریزی ش��ده وابس��ته به 
منطقه زمانی می باش��ند! اگر ش��ما هش��دار یا روی��دادی را روی 
س��اعت 00:� صبح در منطقه زمانی A تنظیم کرده باش��ید، این 
هش��دار باز هم در س��اعت 00:� صبح زنگ خواهد زد حتی اگر به 

منطقه زمانی را به  منطقه B تغییر دهید.

ضبط صدا

این منو به ش��ما اجازه می دهد ت��ا قطعات صوتی که طول 
آنها تا 12 دقیقه باش��د را بر اس��اس وضعیت حافظه ضبط 

کنید )به "وضعیت حافظه" در صفحه 21 مراجعه کنید(.

>مورد جديد< را برای ش��روع ضبط انتخاب کنید. پیام صحبت کنید 
همراه با یک نوار پیش��رفت ظاهر می ش��ود. هنگام��ی که کارتان به 
پایان رس��ید،  ذخيره را برای توقف ضبط فش��ار دهید. سپس می 
توانی��د یک نامی را برای فایل صوتی جدید وارد کرده یا نام پیش فرضی 
که پیش��نهاد می شود را با فشار دادن  قبول کنید. شما سپس به 
لیست فایلهای صوتی ضبط شده برگشت می کنید و مورد ضبط شده 

جدید در لیست منایش داده می شود.

هنگام��ی که یک فایل صوت��ی را انتخاب می کنید، آن فایل بطور خودکار 
در یک حلقه پخش خواهد ش��د. برای دسترسی به  گزینه ها  را فشار 
دهید. می توانید پخش مورد ضبط شده، تغییر نام یا حذف آن را اجنام داده 

یا آن را به عنوان زنگ یا بعنوان زنگ SMS/MMS تعیین کنید.
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یک هش��دار چشمک زن نش��ان دهنده این اس��ت که مورد درحال ضبط 
ش��ما بزودی ب��ه حداکثر مقدار مجاز خواهد رس��ید. اگر ش��ما ضبط را 
متوق��ف نکنی��د، یک مناد پاکت قرمز به ش��ما یادآوری م��ی کند که مورد 

ضبط شده برای ارسال از طریق MMS بیش از حد طوالنی می باشد.

ساعت زنگدار

تلفن همراه ما دارای یک ساعت زنگدار داخلی است که دارای 
خصوصیت زنگ مجدد هم می باش��د. می توانید تا سه زنگ 
مجزا را تنظیم کرده و تکرار شدن یا نشدن زنگ را هم انتخاب 

کنید. برای تنظیم یک هشدار، مراحل زیر را دنبال کنید:
آالرمی را انتخاب و آن را روی روشن تنظیم کنید.  .1

سپس زمان را وارد کرده و  را فشار دهید.  .2
سپس بسامد را انتخاب کنید: یکبار، روزانه، روزهای آخر هفته.  .3
در پایان نوع آالرم را تعیین کنید: زنگ یا ملودی  از آلبوم صدا را   .4

انتخاب کرده و  را فشار دهید.  

مراحل باال را تکرار کرده تا سایر آالرمها را هم تنظیم کنید.

س��اعت زنگدار حتی اگر تلفن همراه ش��ما خاموش شده باشد و/یا 
ولوم زنگ روی س����اکت تنظیم شده باشد زنگ خواهد زد. هنگامی که 
زن��گ به صدا در می آید، یکی از کلیدها را برای توقف آن فش��ار دهید 

)حتی اگر حالت زنگ مجدد روشن باشد، به زیر مراجعه کنید(.

حالت زنگ مجدد
این منو به شما اجازه می دهد تا حالت زنگ مجدد را روی روشن یا خاموش تنظیم 

کنید. هنگامی که زنگ به صدا در می آید حالت زنگ مجدد روی روشن است:

هر کلیدی )بجز  توقف( را برای متوقف کردن موقت زنگ زدن   •
فشار دهید. آالرم دوباره 7 دقیقه بعد زنگ خواهد زد.  

•  توقف را برای توقف زنگ زدن و تکرار زنگ فشار دهید.

حالت زنگ مجدد بطور اتوماتیک بعد از 9 تکرار زنگ غیر فعال خواهد شد.

تنظیمات حال��ت زنگ مجدد در مورد متام��ی آالرمهایی که تنظیم 
کرده اید اعمال خواهد شد.

قابلیت اتصال )Bluetooth و مادون قرمز(

تلف��ن هم��راه ش��ما به ش��ما اج��ازه م��ی دهد ت��ا ب��ه انواع 
دستگاههای خارجی از طریق مادون قرمز و Bluetooth متصل 
شوید. این منو خصوصیتهای بیشتری را به شما ارایه کرده تا 

بتوانید اتصال با دستگاههای خارجی دیگر را برقرار منایید.

مادون قرمز

تلفن همراه ش��ما دارای یک درگاه مادون قرمز است که به شما اجازه 
م��ی دهد تا داده های خود را به دس��تگاههای س��ازگار ب��ا مادون قرمز 
بصورت بی س��یم ارسال یا از آنان دریافت منایید )مثال، یک تلفن همراه 

دیگر، یک رایانه، یک کامپیوتر جیبی و غیره(.

فایلهای��ی که دارای حفاظ��ت در برابر کپی می باش��ند را منی توان 
ارس��ال منود. هنگام اتصال به یک رایانه شخصی، مطمئن شوید 

که گزینه مادون قرمز را فعال کرده اید.

موضع اجلهاز
قب��ل از ارس��ال داده ها بین دو دس��تگاه، باید این دس��تگاهها را بطور 

صحیح در برابر یکدیگر قرار داد. از صحت موارد زیر مطمئن شوید:
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درگاههای مادون قرمز روبروی یکدیگر می باشند،  •
فاصله آنان با یکدیگر کمتر از 50 سانتی متر می باشد.  •

هیچ چیزی مانع اشعه مادون قرمز منی باشد.  •

ارسال داده ها

ب��رای ارس��ال داده ها از طریق م��ادون قرمز تلفن همراه خود بای��د اول مورد که باید 
ارس��ال ش��ود را انتخاب کنید: هنگام انتنخاب کردن یک عک��س، صدا، نام یا یک 
رویداد، یک منوی فرعی به شما گزینه ارسال از طریق مادون قرمز را ارایه می کند.

مبحض اینکه تلفن شما دستگاه سازگار با مادون قرمز دیگری با برای 
ارتباط پیدا منود، ارس��ال بط��ور اتوماتیک رخ خواه��د داد. پیامها برای 

اجرای عملیات روی صفحه منایش داده می شوند.

 در صورتی که تلفن نتواند دس��تگاه دیگ��ری را قبل از زمان انتظار 
پی��دا کن��د، در صورتی ک��ه پیوند م��ادون قرمز قطع ش��ود، یا اگر 

عملیات را لغو کنید، ارسال لغو خواهد شد.

دریافت داده ها

هنگام��ی که دریافت را انتخاب کنید، تلفن ش��ما برای دریافت موردی 
از طریق مادون قرمز آماده می باشد و منتظر دستگاه دیگری می ماند 
تا آن را ارس��ال مناید. مانند ارسال داده ها، پیامهایی روی صفحه منایش 

داده می شوند و به شما اجازه می دهند تا عملیات را دنبال کنید.

در صورتی که تلفن نتواند دستگاه دیگری را قبل از زمان انتظار پیدا کند، در 
صورتی که پیوند مادون قرمز قطع شود، یا اگر اندازه فایل ارسال شده بیش 

از حد بزرگ باشد یا اگر عملیات را لغو منایید، دریافت لغو خواهد شد.

ذخیره داده ها

پیامی ظاهر خواهد شد تا به شما اطالع دهد که فایلی را دریافت کرده اید. 
برای دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر  را فشار دهید.

برای ذخیره داده ها، باید نام فایل را تغییر دهید.ذخيره

برای منایش جزئیات داده هایی که دریافت کرده اید.منايش

برای نادیده گرفنت داده های دریافت شده.کنار گذاشنت

Bluetooth
تلفن شما دارای تکنولوژی Bluetooth می باشد که به شما اجازه می دهد تا به یک 
دستگاه سازگار که در محدوده 10 متر متصل شوید.  اتصال Bluetooth می تواند 

حتت تاثیر تداخل از موانع مانند دیوار و سایر دستگاه های الکترونیکی قرار گیرد.

قب��ل از آنکه بتوانید از Bluetooth اس��تفاده کنی��د، با متاس گرفنت با 
س��ازنده دس��تگاه و یا اس��ناد همراه دس��تگاه، مطمئن ش��وید که 

دستگاه دیگر از عملکرد Bluetooth پشتیبانی می کند.

Bluetooth منوى

شرحگزینه ها

تغییر نام 
مستعار

برای تغییر نام تلفن.

 Bluetooth
روشن/خاموش

.Bluetooth برای روشن/خاموش کردن قابلیت
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دستگاههای 
من

برای اتصال به دستگاههایی که از پیش تعریف 
کرده اید.

برای شروع دریافت یک فایل انتخاب شود.دریافت

Bluetooth برقراری اتصال

ب��رای برقراری اتص��ال Bluetooth، ابت��دا، مطمئن ش��وید که قابلیت 
Bluetooth در گزینه Bluetooth خاموش/روش���ن را روش��ن کرده اید.  

سپس دستگاههای من را انتخاب کنید.

اتصال با یک دستگاه صوتی

>ردیابی دس���تگاههای صوتی<را انتخاب کنید.  هنگامی که لیس��ت 
دس��تگاهها ظاهر می شود، دستگاهی که می خواهید به آن متصل 
ش��وید را انتخاب کنید.  مبحض اینکه دس��تگاهی را انتخاب کردید و 
اتصال برقرار گردید، از ش��ما خواس��ته می ش��ود که یک رمز عبور را 
برای جفت ش��ده با دس��تگاه وارد کنید.  این رمز عبور توسط سازنده 
دس��تگاه Bluetooth دیگر ارایه می گردد، به مستندات دستگاه برای 
اطالعات بیش��تر مراجعه کنی��د.  ویژگی رمز عبور تضمین کننده این 
است که فقط اتصاالت مجاز قابلیت برقراری اتصال با دستگاه شما 

یا دستگاه انتخاب شده را دارند.

اتصال با یک دستگاه دیتا

>حال���ت قاب���ل شناس���ایی< را انتخ��اب کرده، س��پس تلفن را توس��ط 
دس��تگاه دیگر شناسایی کنید )رایانه شخصی، تلفن دیگر، غیره...( و 

عملیات را در دستگاه دیگر دنبال کنید.

Bluetooth صرفه جویی در باتری و

اگر از قابلیت Bluetooth برای مدتی اس��تفاده نکنی��د، باید آن را برای 
ذخیره قدرت باتری غیر فعال منایید.

روشن / خاموش خودکار

این دو منوی مجزا به شما اجازه می دهد تا تلفن همراه خود را بنحوی 
تنظیم کنید که خود را در زمانهای از پیش تعریف ش��ده روش��ن کرده 
یا خاموش مناید. این قابلیت به ش��ما اجازه می دهد تا طول عمر باتری 
تلف��ن را افزایش داده )مثال، در طول ش��ب(، کس��ی در زمانهای تعیین 

شده مزاحمتان نشود یا تلفنتان بطور خودکار روشن شود.

برای روشن شدن خودکار، گزینه را انتخاب و  را فشار دهید. روشن 
را انتخاب کرده و  را فشار دهید. زمانی که می خواهید تلفن همراه 
روش��ن ش��ود را وارد کرده و  را فشار دهید. بس��امد دخلواه را از میان 
یکبار، روزانه یا روزهای هفته انتخاب کرده و  را فش��ار دهید. پیامی 

ظاهر می شود تا فعال شدن را تایید کنید.
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وضعیت حافظه

این منو به ش��ما اجازه م��ی دهد تا درصد حافظ��ه موجود در 
تلف��ن خ��ود را منای��ش دهید. بخش��های مختلف��ی از ظرفیت 
حافظه اس��تفاده می کنند: عکس��ها، صداها، یادداشتهای 
ضبط ش��ده و برچس��بهای صوتی مربوط به فرامی��ن صوتی، پیامهای 

ذخیره شده، دفترچه تلفن و مرتب کننده ورودیها، بازیها و غیره.

 را برای بررسی وضعیت حافظه فشار دهید. صفحه منایش به شما 
 )Kb( درصد حافظه آزاد را منایش داده و حافظه کل تلفن را به کیلوبایت
منایش می دهد.  را دوباره برای بررسی فهرست دقیق حافظه استفاده 

شده برای هر ویژگی فشار دهید.

تلفن همراه ش��ما با اصوات و عکس��های متعدد ارایه ش��ده اس��ت. 
می توانید فقط اصوات یا عکس��های موجود در پوش��ه های ملودیهای 
ش���خصی  یا تصاویر من را حذف کنید، برای مثال، برای آزاد کردن فضای 

حافظه جهت اصوات و عکسهای خود.

در صورتی که پیام لیست پر است هنگام ذخیره کردن مورد جدید ظاهر 
شود باید موردی را حذف کرده تا بتوانید مورد جدیدی را ایجاد یا اضافه 

کنید.

آلبوم صدا

این منو به شما اجازه می دهد تا فایلهای صوتی  ذخیره شده 
در تلفن هم��راه خود را مدیریت کنید. گزینه ها به ش��رح زیر 

می باشند:

دریافت 
بیشتر...

برای ب��کار انداخ��نت برنام��ه WAP و دان ل��ود کردن 
فایلهای صوتی جدید.

ب��رای دسترس��ی به متام��ی فایلهای صوت��ی در یک مشاهده همه
لیست تکی.

ملودیهای 
شخصی

ب��رای دسترس��ی به مت��ای فایله��ای صوت��ی دان لود 
شده.

ملودیهای 
حفاظت شده

برای دسترس��ی به لیس��ت منونه اص��وات حفاظت 
شده در برابر کپی.

ملودیه��ای حفاظت ش��ده را منی توان ارس��ال یا 
حذف کرد

موارد ضبط 
شده

برای دسترسی به لیست اصوات ضبط شده.
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هنگامی که در یک لیست باشید، می توانید یک فایل صوتی را انتخاب و  
را برای دسترسی به گزینه های منوی لیست شده در زیر، فشار دهید.

برای ارس��ال فایل صوتی انتخاب شده از طریق ایمیل ارسال توسط...
)به صفحه 36 مراجعه کنید(، مادون قرمز )به صفحه 
18 مراجعه کنید(، MMS )به صفحه 32 مراجعه 
کنید( یا Bluetooth )به صفحه 19 مراجعه کنید(. 
توجه داش��ته باش��ید که فایلهای صوت��ی موجود در 
 MMS پوش��ه م����وارد ضبط ش����ده را منی ت��وان از طریق

ارسال منود.

بعنوان آهنگ 
زنگ

برای تعیین صدای انتخاب شده برای صدای زنگ.

بعنوان زنگ 
SMS/MMS

برای تعیین صدای انتخاب ش��ده ب��رای صدای زنگ 
پی���ام. این گزین��ه باید در منوی تنظيم���ات < صداها  

فعال شود )به صفحه 48 مراجعه کنید(.

ب��رای تغیی���ر نام  من��ودن )تغیی��ر نام(  فای��ل صوتی تغییر نام
انتخاب شده.

حذف/حذف 
همه

برای حذف فایل صدای انتخاب ش��ده یا حذف متام 
فایل.

آلبوم عکس

این منو به شما اجازه می دهد تا تصاویر  ذخیره شده در تلفن 
هم��راه خود را منایش داده و یا آنان را اصالح کنید. گزینه ها به 

شرح زیر می باشند.

تصاوی��ر باید در ان��دازه صحیح بوده و در  فرمت تلفن همراه ش��ما 
باشند تا بتوان آنان را ذخیره کرده و به طرز صحیح منایش داد.

دریافت 
بیشتر...

ب��رای ب��کار انداخ��نت برنام��ه WAP و دان ل��ود کردن 
فایله��ای تصوی��ری جدید. برای اطالعات بیش��تر به 

صفحه 28 مراجعه کنید.

برای دسترس��ی ب��ه متامی فایله��ای تصویری در یک مشاهده همه
لیست.

برای دسترس��ی به عکسهای گرفته شده با دوربین عکسهای من
موجود در تلفن همراه.

برای دسترس��ی به تصاویری که ش��ما در تلفن خود تصاویر من
دریافت کرده اید.

تصاویر حفاظت 
شده

برای دسترس��ی به لیس��ت منون��ه تصاویر حفاظت 
شده در برابر کپی.

تصاویر حفاظت شده را منی توان ارسال یا حذف 
منود.

برای دسترس��ی به لیس��ت آیکونهایی ک��ه دان لود منادها
کرده اید.

درون پوشه ها، تصاویر بصورت یک لیست متنی منایش داده می شوند. 
تصویری را انتخاب و    را برای مش��اهده آن فش��ار دهید. فش��ار دادن 
 به ش��ما امکان دسترسی به گزینه های منوی منایش داده شده در 

زیر را می دهد.
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برای ارس��ال فایل انتخاب ش��ده از طریق ایمیل )به ارسال توسط
صفحه 36 مراجعه کنید(، مادون قرمز )به صفحه 
18 مراجعه کنید(، MMS )به صفحه 32 مراجعه 
کنی��د( ی��ا Bluetooth )ب��ه صفح��ه 19 مراجعه 
کنید(. توجه داشته باشید که منی توانید تصاویری 

که در برابر کپی حفاظت شده اند را ارسال منایید.

تعیین به 
عنوان تصویر 

زمینه

برای تعیین عکس انتخاب شده برای کاغذ دیواری.

از این منو برای دسترسی به گزینه های زیر استفاده تغيير
کنید:

برای افزودن منت به تصویر انتخاب ش��ده. منت خود را در • افزودن منت
صفحه ویرایش وارد کرده و  را فشاردهید.  از کلیدهای 
پیمایش برای حرکت منت بر روی صفحه استفاده کنید: 
فش��ار مختصر برای حرکت منت به میزان 1 پیکسل در 

هر بار، فشار طوالنی برای 5 پیکسل.
 بازگش���ت را فش��ار داده تا به ویرایش��گر منت 
برگش��ت کنید، یا  تاييد را فش��ار داده تا تایید 

کرده و به گزینه بعدی بروید.

• افزودن قاب
• یا مناد

برای افزودن یک فریم یا یک آیکون به تصویر انتخاب 
شده.

ب��رای خنثی کردن آخرین اصالحات اجنام ش��ده روی • پاک کن
تصوی��ر یا کردن  )بازنش��انی( یعنی لغ��و یکباره متام 
تغییرات.  بازگش���ت را ب��رای لغو یا  تاييد را 

برای تایید فشار دهید.

برای ارس��ال تصویر انتخاب شده از طریق مادون قرمز، • ارسال
.Bluetooth یا MMS ،ایمیل

برای ذخیره تصویر با مت��ام تغییراتی که اعمال کرده • ذخيره
اید.

از ای��ن گزینه ب��رای چرخاندن تصویر انتخاب ش��ده چرخش
ب��ه مق��دار -90 درج���ه، +90 درج���ه أو +180 درجه. 

استفاده کنید.

برای منایش فایل انتخاب شده.مشاهده

برای منای��ش خصوصیتها )اندازه، فرمت، قدرت تفکیک ویژگیها
و غیره(.

برای تغيير نام تصویر انتخاب شده.تغيير نام

حذف/حذف 
همه

برای حذف فایل انتخاب ش��ده ی��ا حذف یکباره متام 
فایل.

تصاوی��ر در پوش���ه تصاوی���ر حفاظت ش���ده را منی توان 

ارسال یا حذف کرد.
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منایش اسالید تلویزیونی

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا تصاویر لیس��ت ش��ده در 
آلبوم عکس )بطور خودکار بصورت منایش اسالید یا بصورت 
دستی یک به یک( را در تلفن و/یا در صفحه تلویزیون از طریق 

ابزار TV Link منایش دهید.

TV Link ممکن است با این محصول ارایه نشود. در این صورت، باید 
آن را جداگانه خریداری کنید. برای جزئیات بیشتر به "لوازم اصلی 

Philips" در صفحه �3 مراجعه کنید.

دستی

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت دستی منایش دهید. 
لیس��ت تصاوی��ر را ب��ا فش��ار دادن    يا    مرور کنی��د.    را برای فعال 
کردن صفحه گرافیکی کامل و ارس��ال آن به تلویزیون فش��ار داده،    را 
فش��ار دهید تا به لیس��ت برگش��ت کنید. هنگامی ک��ه عکس انتخاب 
ش��ده باشد،  يا  انتخاب را فشار داده تا گزینه های چرخش )90 يا 

180 درجه( را باز کنید.

خودکار

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت خودکار در حالت 
منایش اسالید منایش دهید.

مقدار زمانی که باید بین هر تصویر منایش اسالید )10، 15 یا 20   .1
ثانی��ه( بکار گرفته ش��ود را انتخاب ک��رده و  يا  انتخاب را 

فشار دهيد.

در لیستی که ظاهر می شود، عکسهای مورد عالقه خود را با   .2
فشار دادن    يا    انتخاب کنید. )برداشنت عالمت( عالمتگذاری 
همه را برای انتخاب یکباره یا عدم انتخاب متامی عکسها انتخاب 

کنید.
3.  را برای شروع منایش اسالید و  را برای توقف آن فشار 

دهید.  

در هر دو حالت، آخرین انتخاب اجنام داده شده بطور خودکار ذخیره شده 
و م��ی ت��وان چندین بار آن را بترتیب منای��ش داد، حتی زمانی که از منوی 

منایش اسالید تلویزیونی خارج می شوید.
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ویژگیه��ای طالع بینی غربی، طالع بینی قمری و فس��تیوال چینی 
تنها در منوی زبان چینی موجود هس��تند )صفح��ه �� را ببینید(. 
تلفن شما بسته به محلی كه تلفن خریداری شده است می تواند 

دارای منوی زبان چینی بوده و یا نباشد.

بازی آجر

ه��دف از ای��ن ب��ازی، تخریب آجره��ا با ضرب��ه زدن ب��ه آنها با 
اس��تفاده از یك توپ است. تخریب متام آجرها دسترسی شما 

را به مرحله بعدی ممكن خواهد ساخت.

كلیدهای مورد استفاده از این قرارند:

برای حركت دادن راكت به چپ یا راست. و 

برای ش��روع بازی ب��ا انداخنت توپ به چپ یا  و 
راست.

ب��رای مكث در ب��ازی تا 2 دقیق��ه )بعد از آن 
صفحه منایش به حالت بی كار برگشته و 

بازی از دست خواهد رفت(.

کرنومتر

زمان��ی ك��ه وارد منوی كرنومت��ر می ش��وید، صفحه منایش 
كرنومتر را با زمان شروع 00:00:0 منایش خواهد داد.

 شروع يا  را برای شروع زمان سنج كرنومتر فشار دهید. كلیدهای 
تعریف شونده تبدیل به شروع /توقف و بازنشانی خواهند شد.

 بازنش���انی را برای بازنش��انی كرنومتر فش��ار دهید. س��پس  
بازگشت را برای خروج فشار دهید.

شمارش معکوس

وارد منوی ش��مارش معكوس شوید و زمان شمارش معكوس 
را در قالب HH:MM:SS وارد منایید.

1.  شروع را برای شروع شمارش معكوس فشار دهید.

2.  توقف را برای توقف زمان سنج شمارش معكوس و 

بازگشت را برای خروج فشار دهید.  
در پایان شمارش معكوس، تلفن یك آالرم پخش خواهد كرد.   .3

زمانیك��ه از ش��مارش معك��وس خارج میش��وید، ای��ن عملكرد 
غیرفعال خواهد شد.

چراغ

به ش��ما امكان روش���ن یا خاموش كردن چراغ دوربین در پشت 
تلفن را می دهد.
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JAVA

تلفن همراه ش��ما دارای یك محیط زمان اجرای جاواست، كه 
به ش��ما امكان اجرای برنامه های جاوا مانند بازی های دانلود 

شده از شبكه را میدهد.

اولین مرتبه ای كه جاوا را اجرا می كنید، یك پیام برای آگاه كردن شما 
ظاهر میشود كه نصب و پیكربندی جاوا مقداری طول خواهد كشید. 

یك رویداد فقط یكبار اجنام می شود.

تنظيمات

زمانی كه جاوا نصب شد، پس از آن میتوانید كار را با پیكربندی ادامه 
دهید.

راه اندازی خودکار

به ش��ما ام��كان تنظی��م راه اندازی خ��ودكار جاوا در حالت روش���ن یا 
خاموش را میدهد. هنگام روشن بودن، یك برنامه ی كاربردی جاوا بطور 

خودكار بالفاصله پس از نصب، راه اندازی خواهد شد.

شبكه دستیابی

برای انتخاب نوع شبكه استفاده شده هنگام راه حامل
اندازی یك اتصال و پیكربندی تنظیمات مربوطه.

• GSM يا GPRS: تلفن همراه شما فقط از 
ش��بكه GSM ی��ا GPRS برای ارتباطات پس��ت 

الكترونیكی استفاده میكند.
• ابتدا GPRS: تلفن همراه شما ابتدا سعی 

خواه��د كرد ب��ه ش��بكه GPRS متصل ش��ود 
و س��پس اگ��ر این ش��بكه در دس��ترس نبود، به 

شبكه GSM متصل خواهد شد.

انتخاب گزینه ی باال نیازمند این است كه شما هردو تنظیمات 
GSM و  GPRS را پیكربندی كرده باش��ید. برای جزئیات بیش��تر 

صفحه �� را ببینید.

 آدرس 
DNS

به ش��ما امكان ورود آدرس DNS مربوط به شبكه 
داده ه��ای خارج��ی ك��ه میخواهید ب��ه آن متصل 

شوید را میدهد.

اشتراک 
شبکه

به شما امكان انتخاب یكی از منایه های داده ای كه 
در تنظيمات < ش���بكه < تنظیمات دستیابی تعریف 

كرده اید را میدهد )صفحه 51 را ببینید(.
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شبكه

ای��ن منو امكان دسترس��ی به تنظیمات خاص كارب��ر از جمله آدرس 
های پراكس��ی و DNS را برای ش��ما فراهم می سازد. هنگام موجود 
بودن، متام موارد این منو از پیش پیكربندی شده اند، بنابراین نیازی به 

تغییر آنها ندارید.

JAVA برنامه های کاربردی
اولین مرتبه ای كه این منو را انتخاب می كنید،  تاييد را   .1
برای آماده سازی شروع فشار دهید. این كار چند دقیقه طول   

خواهد كشید.  
در بازگشت به پنجره ی JAVA، میتوانید یكی از موارد زیر را اجنام دهید:  .2
-  برای دسترسی به محتوای پوشه پیش گزیده فشار دهید، 

س��پس  منو و انتخ���اب را برای بازی كردن بازیهای فهرس��ت 
شده فشار دهید.

يا  منو را برای دسترسی به گزینه هایی كه به شما امكان   -
ایجاد و مدیریت پوشه های جدید را میدهند فشار دهید.

نصب را برای نصب بازی های JAVA دانلود شده بر روی تلفن همراه   .3
انتخاب كنید: همیش��ه باید ابتدا اقدام به نصب منایید تا بتوانید 

یك بازی را اجنام دهید.
خروج را برای خارج شدن از برنامه كاربردی JAVA فشار دهید،   .4
یا  منو را برای دسترسی به فهرست گزینه های موجود   

بفشارید.  

تلفن همراه ش��ما ممكن اس��ت پیام هایی درب��اره "MIDlets" منایش 
دهد. MIDlets رنامه های كاربردی یا بازی های JAVA است.
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7. اپراتور

این منو ش��امل سرویسها و ویژگیهای ارائه شده توسط اپراتور شما 
میباش��د. در نتیجه، منوهای توصیف ش��ده در زیر ممكن اس��ت بسته 
به نوع اش��تراك ش��ما متفاوت بوده و یا موجود نباشند. برای جزئیات 

بیشتر با اپراتور شبكه خود متاس بگیرید.

سرویس��های ارائه شده ممكن اس��ت مس��تلزم برقراری یك ارتباط 
تلفنی یا ارس��ال یك پیام كوتاه باشند كه بایستی برای آنها هزینه 

ای پرداخت كنید.

خدمات اپراتور +

این گزینهی منو برای خدمات مختص اپراتور رزرو شده است. 
لطف��ا برای اطالعات بیش��تر در مورد این گزینه ه��ا با اپراتور 

خود متاس بگیرید.

WAP

این منو به ش��ما امكان دسترسی به خدمات ارائه شده همراه با 
شبكه، از قبیل اخبار، اطالعات ورزشی، آب و هوا و غیره را میدهد.

اگر تلفن ش��ما از پیش پیكربندی ش��ده باش��د، نیازی نیست كه 
تنظیمات توصیف ش��ده در ای��ن بخش را تغییر دهی��د. در بعضی 

اپراتورها، تنظیمات را می توان از راه دور تعیین منود.

برای راه اندازی یك جلسهی WAP، اپراتور < WAP < صفحه اصلی را انتخاب كنید.

از    يا   

استفاده كنید

برای كاوش صفحات آنالین.

 يا  انتخاب

را فشار دهید

برای بازگشت به یك مورد برجسته شده.

 بازگشت را 
فشار دهید

برای بازگشت به صفحه قبلی.

 را فشار داده یا  

گزینه ها < خروج را 
انتخاب كنید

.WAP برای پایان دادن به جلسهی

تلف��ن همراه ش��ما مطابق با تنظیمات دس���تیابی كه در منوی ش���بكه 
< تنظیم���ات تعریف كرده اید به ش��بكه وصل میش��ود )صفحه 50 را 
ببینی��د(. در صورت بروز خطای اتص��ال، صفحه منایش عبارت "رفنت به 
من��و )Go to menu(" را منای��ش میده��د:  يا  گزینه ه���ا را برای 

دستیابی به گزینه های WAP فشار دهید )صفحه 30 را ببینید(.

صفحه اصلی

این مورد، پیوند به اولین پایگاه WAP كه هنگام راه اندازی یك جلسه 
WAP به آن دسترس��ی پیدا می كنید میباش��د. در بیش��تر موارد، این 
عنوان منو از پیش پیكربندی ش��ده اس��ت و به صفح��ه اصلی اپراتور 
WAP شما متصل خواهد شد. برای تغییر دادن این صفحه اصلی پیش 

گزیده، "گزینه ها" در صفحه 30 را ببینید.
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محل یاب ها

این منو به ش��ما امكان ذخیره كردن آدرسهای دخلواه WAP، نامگذاری 
مجدد آنها و دسترسی سریع به آنها از این فهرست را می دهد.

هنگام مرور  گزینه ها را فشار دهید، سپس محلیابها ها را انتخاب 
كنید: نام و قس��متهای URL بطور خودكار با اطالعات صفحه ای كه 

درحال مرور آن میباشید پر خواهد شد.

افزودن محل یاب را انتخاب كرده و ش��روع به وارد منودن نام جدید برای 
ظاهر ش��دن صفحه ویرایش منایید.  را فش��ار دهید، س��پس همین 

روش را برای ورود آدرس URL ادامه دهید.

من��وی كنترل محل یاب به ش��ما امكان حذف ی��ا ویرایش محل یاب 
انتخاب شده را میدهد.

URL رفنت به

این منو به شما امكان ورود یك آدرس پایگاه WAP و اتصال مستقیم 
هنگام انتخاب آن را میدهد )یك راه س��ریع برای دستیابی به آدرسهای 

WAP بدون ذخیره كردن آنها بعنوان محل یاب(.

متام آدرس��هایی كه در ای��ن منو وارد می كنید و حداق��ل یكبار به آنها 
متصل میشوید، در یك فهرست ظاهر خواهند شد. یكی از این موارد 
را انتخ��اب كرده و  را برای اتصال مجدد به صفحه مربوطه فش��ار 

دهید، بدون اینكه مجبور باشید آدرس كامل آن را دوباره وارد منایید.

تنظيمات

برای دس��تیابی به پایگاه های WAP، ش��ما باید ابتدا یك منایه ی اتصال 
WAP را پیكربندی منایید.

انتخاب منایه

برای انتخاب یكی از منایه های موجود، سپس تعریف تنظیمات اتصال 
برای هریك از آنها.

متام تنظیمات اتصال توصیف ش��ده در زیر به منایه ی انتخاب شده 
اعمال میشوند.

گزینه های مرورگر

ب��رای فع��ال یا غی��ر فعال ك��ردن بارگی��ری از تصاویر الصاق ش��ده به 
.WAP صفحات

انتخاب كردن خاموش باعث بیش��تر ش��دن س��رعت بارگیری كلی 
صفحات مرور شده خواهد شد.

تغییر نام منایه

برای تغییر نام منایهی انتخاب ش��دهی فعلی )آغاز وارد منودن نام جدید 
برای ظاهر شدن صفحهی ویرایش(.

حافظه پنهانی

ب��رای خالی كردن یك ناحیه از حافظه ی تلفن، جایی كه صفحات مرور 
شده در یك جلسه WAP ذخیره میشوند.

شبكه
صفحه اصلی: برای تغییر نام و آدرس صفحه اصلی )آغاز ورود نام   •

جدید برای ظاهر شدن صفحه ویرایش(.  
دستیابی به شبكه به شما امكان انتخاب یكی از منایه های دادهای   •

كه در تنظيمات < دس���تیابی به تنظیمات تعری��ف كرده اید را میدهد 
)صفحه 50 را ببینید(.
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حامل به شما امكان انتخاب نوع شبكهی مورد استفاده برای   •
منایه��ی انتخ��اب ش��ده در هنگام راه ان��دازی یك اتص��ال را میدهد 

)صفحه 47 را ببینید(.
آدرس پراكسی و درگاه پراكسی به شما امكان تعریف یك آدرس   •

دروازه و ش��ماره درگاه برای اس��تفاده در هن��گام راه اندازی یك اتصال 
WAP با استفاده از منایهی انتخاب شده را میدهد.

امنيت: برای منایش فهرست گواهی ها امنیتی )سپس منایش جزئیات   •
آن یا حذف آن(، اطالعات جلسه یا گواهی فعلی.  

صندوق دریافت پیام ارسال داده

این منو به شما امكان خواندن و كنترل پیامهایی كه به طور خودكار 
توسط شبكه و / یا اپراتور شما ارسال شده اند را می دهد.

در بعض��ی موارد، ی��ك عالم��ت "@" قرمز روی صفح��ه منایش داده 
میش��ود تا به ش��ما اطالع دهد كه یك پیام صن��دوق دریافت پیام 
ارسال داده را دریافت كرده اید.  يا  خواندن را برای خواندن آن 

یا  بازگشت را برای بازگشت به حالت غیر فعال فشار دهید.

پیامهای ارس��ال داده ش��امل پیوندهای URL برای دسترسی سریع به 
سرویسهای WAP مربوطه میباشند: یك كلیك تكی بر روی این پیوند، 
باع��ث اتصال ب��ه پایگاه WAP جهت م��رور یا بارگی��ری فایلهای چند 

رسانه ای در گوشی شما خواهد شد.

اگ��ر صندوق دریافت پیام ارس��ال داده پر باش��د، یك پیام به ش��ما 
توصی��ه میكند بعض��ی از پیامهای موج��ود در WAP < صندوق 

دریافت پیام داده را حذف منایید.

گزینه ها

هنگام مرور،  گزینه ها را برای دسترسی به این موارد فشار دهید:

برای دستیابی به صفحه اصلی پیش گزیده.صفحه اصلی

بازگشت به صفحه مرور شده  قبلی.بازگشت

رفنت به صفحه مرور شده  بعدی.هدایت

برای باركردن مجدد صفحه مرور ش��ده  فعلی از احیا
سرور اصلی.

تنظیم بعنوان 
صفحه اصلی

ب��رای ذخیره ك��ردن صفحه WAP مرور ش��دهی 
فعلی بعنوان صفحه اصلی پیش گزیده.

ب��رای ذخی��ره ك��ردن تصاویر ق��رار داده ش��ده در ذخیره بعنوان...
صفحات��ی ك��ه در آلب���وم عك���س منای��ش داده 

میشوند.

برای پایان دادن به جلسه WAP.خروج

محل یاب ها
URL رفنت به

تنظیمات
صندوق دریافت 
پیام ارسال داده

صفح��ه 29 را ب��رای توصی��ف ای��ن گزین��ه ه��ا 
ببینید.
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8. پیامها

تنظیمات

لغت نامهی من

ای��ن ویژگی به ش��ما امكان میدهد تا لغت نامهی T9 مورد اس��تفاده 
برای نوش��نت پیامها را غنی تر س��ازید. برای اطالع��ات دقیق تر در مورد 
وارد ك��ردن با T9، لطفا بخش "ورود منت ®T9" در صفحه 12 را ببینید(. 
›جدید‹ را برای ایجاد و ذخیرهی یك لغت جدید، یا ›حذف همه‹ را برای 

پاك كردن یكبارهی محتوای لغت نامه انتخاب كنید.

SMS

هنگام روش���ن بودن، این گزینه به ش��ما امكان مسیر پاسخ
ارسال ش��مارهی مركز پیام SMS همراه با پیام 
را میدهد. دریافت كننده میتواند با اس��تفاده از 
مركز SMS خودتان و نه خودش، پاسخ دهد. این 
كار باعث سریع تر شدن سرعت ارسال میگردد. 

این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

هنگام روش���ن ب��ودن، این گزین��ه از طریق SMS گزارش حتویل
ش��ما را از دریافت یا ع��دم دریافت SMS خودتان 
آگاه خواهد س��اخت. این ویژگی بس��تگی به 

نوع اشتراك دارد.

ذخیره خودکار 
SMS

هنگام روش���ن ب��ودن، این گزینه بط��ور خودكار 
پیامهای ارس��ال شده در منوی آرش���یو را ذخیره 

خواهد كرد.

SMS پیش گزیدهی ش��ما. مركز SMS برای انتخاب مركز
اگ��ر ای��ن گزینه ب��ر روی س��یم كارت ش��ما 
 SMS موج��ود نباش��د، باید ش��مارهی مركز

خود را وارد منایید.

زمانیكه روش���ن باشد، به شما امكان میدهد امضا
تا ی��ك امضا در پای��ان پیام خ��ود اضافه كنید. 
ش��ما میتوانید این امض��ا را ویرایش، تغییر یا 

ذخیره منایید.

ب��رای انتخاب ط��ول مدتی كه پیامهای ش��ما مدت اعتبار
بای��د در مرك��ز SMS ذخیره ش��وند. این گزینه 
هنگامی كه گیرنده به شبكه متصل نیست 
)و بنابرای��ن منیتوان��د بالفاصل��ه پیام ش��ما را 
دریافت كند( مفید است. این ویژگی بستگی 

به نوع اشتراك دارد.
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SMS گپ SMS هنگام روشن بودن، به شما امكان منایش
دریافت شده بر روی صفحه غیرفعال را میدهد. 
پیام  یك  به  میتوانید  سرعت  به  سپس  شما 
پیام  كردن  وارد   ، دادن  فشار  با  شده  دریافت 
مجدد   فشردن  و  ویرایش،  صفحه  در  خود 

پاسخ دهید.
دیگر   SMS یك   SMS یك  خواندن  هنگام  اگر 
دریافت كنید، میتوانید قبل از خواندن دومی به 
این كه، میتوانید  یا  پیام نخست پاسخ دهید. 
فشار  نخست  پیام  از  خروج  برای  را  بازگشت 
روی صفحه ظاهر  بر  دوم  پیام  آن  از  پس  دهید. 

میشود.

MMS

این منو به ش��ما امكان فعال كردن، تغیی���ر یا تغییر نام یكی از منایه 
ه��ای MMS موجود را میدهد.  تلفن همراه ش��ما ممكن اس��ت از پیش 
 MMS پیكربندی ش��ده باش��د.  برای تغییر این تنظیم��ات، یك منایهی
در فهرس��ت را انتخ��اب كرده و تغییر را برای دس��تیابی ب��ه تنظیمات 

توصیف شده در زیر انتخاب منایید.

تنظیمات برنامه

به شما امكان انتخاب از این موارد را میدهد:حالت بازیابی

• دستی: شما بصورت دستی با انتخاب یك اعالن 
در صندوق دریافت، انتخاب خواندن برای بارگیری 

و سپس پخش، به سرور متصل میشوید.
• خودکار: MMS های جدید مستقیماً در صندوق 
دریافت قرار داده خواهند ش��د. MMS  را انتخاب 

كرده و    را برای پخش آن فشار دهید.

این حالت در هنگام رومینگ غیرفعال میشود.

برای انتخاب مدت زمان ذخیره ش��دن MMS شما مدت اعتبار
بر روی س��رور، از 1 س���اعت تا 1 هفته )حداكثر(. این 
گزین��ه هنگامی ك��ه گیرنده به ش��بكه متصل 
نیس��ت )و بنابراین منیتواند بالفاصله پیام شما را 

دریافت كند( مفید است.
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این گزینه میتواند روی روش���ن یا خاموش تنظیم گزارش خواندن
ش��ود و به شما )از طریق SMS( اطالع میدهد كه 
چه زمانی وضعیت MMS ارسال شده تغییر كرده 
است، یعنی آیا خوانده شده یا حذف شده است.

این گزینه میتواند روی روش���ن ی��ا خاموش تنظیم گزارش حتویل
شود و به شما )از طریق SMS( وضعیت حتویل، مثال 

دریافت یا رد شدن MMS شما را اطالع میدهد.

این گزینه میتواند روی روش���ن یا خاموش تنظیم ذخیره خودکار
ش��ود و به شما امكان میدهد تا پیامهای ارسال 
ش��ده در من��وی صندوق ارس���ال بط��ور خودكار 

ذخیره منایید.

مدت زمان 
اسالید

به ش��ما امكان انتخاب مدت زمان بین هر اسالید 
MMS را میدهد.

مخفی كردن 
شناسه

برای همیش���ه مخفی ش���دن یا هرگز مخفی نش���دن 
شناس��هی شما )یعنی ش��ماره تلفن شما( برای 

گیرندگان MMS شما.

محدود كردن 
آگهی ها

برای روش���ن یا خاموش كردن ای��ن گزینه.  هنگام 
روشن بودن، ش��ما پیامهای تبلیغاتی كه توسط 
شبكه ارسال میش��وند را كمتر دریافت خواهید 

كرد.

تنظيمات شبكه

برای انتخاب یك منایه��ی اتصال از بین آنهایی كه دستیابی به شبکه
تعیین كرده اید )"تنظیمات دستیابی" در صفحه 

50 را ببینید(.

برای انتخاب نوع ش��بكهی مورد استفاده هنگام حامل
راه ان��دازی یك  اتص��ال: GPRS ،GSM یا ابتدا 

.GPRS

MMS س��روری ك��ه ب��ه آن مركز MMS ب��رای وارد ك��ردن آدرس
متصل خواهید شد.

آدرس دروازه
درگاه دروازه

برای وارد كردن ش��ماره ه��ای درگاه و IP مربوط به 
دروازه  سرور.

ایمیل

این منو به ش��ما امكان فعال كردن، تغیی���ر یا تغییر نام یكی از منایه 
ه��ای ایمیل موجود را میدهد. تلفن همراه ش��ما ممكن اس��ت از پیش 
پیكربندی ش��ده باش��د. برای تغییر این تنظیمات، ی��ك منایه  ایمیل در 
فهرست را انتخاب كرده و تغییر را برای دستیابی به تنظیمات توصیف 

شده در زیر انتخاب منایید.

اگر یكی از اش��تراك ها از پیش پیكربندی شده باشد، ممكن است 
قفل شده باشد، در این صورت منیتواند تغییر نام داده شود.
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دستیابی به شبکه

قبل از اینكه بتوانید به ایمیل های خود مراجعه كنید، ابتدا نیاز دارید 
اتصال خود به اینترنت را پیكربندی منایید.

GSM تنظيمات

زمان��ی ك��ه از یك اتصال GSM ب��رای اتصال به اینترنت اس��تفاده می 
كنید، تلفن همراه ش��ما یك ش��ماره را كه توس��ط اپراتور شما ارائه 
ش��ده اس��ت ش��ماره گیری كرده و داده ها از طریق این اتصال ارس��ال 
 dial-up و دریافت می ش��وند، كه چیزی ش��بیه به یك اتصال اینترنت
از یك رایانه ش��خصی اس��ت. پارامتره��ای اتص��ال GSM در جدول زیر 

توصیف شده اند.

این همان شماره ای اس��ت كه تلفن همراه شما شماره تلفن
برای برقراری یك اتصال شماره گیری میكند. ابتدا 
شماره ISDN )شبكه دیجیتال سرویس یكپارچه( 
یا ش���ماره آنالوگ )بسته به اپراتور شبكهی شما( 
را انتخاب كرده و س��پس ش���ماره تلفن ارائه ش��ده 

توسط اپراتور را وارد كنید.

ورود به سیستم 
و رمز عبور

ورود به سیس��تم و رمز عبور ارائه ش��ده توس��ط 
اپراتور ش��بكه GSM شما برای دس��تیابی به این 

سرویس.

قطع اتصال 
خودکار

یك مق��دار برای امتام زمان عدم فعالیت وارد كنید 
ك��ه بع��د از آن، تلفن بطور خ��ودكار متاس را قطع 
خواهد كرد )اگر یك اتصال درحال اجنام باشد(. این 

مقدار باید بیش از 30 ثانیه باشد.

GPRS تنظيمات

اگ��ر اس��تفاده از GSM را مانند یك اتصال اینترن��ت dial-up فرض كنیم، 
ی��ك اتصال GPRS معادل یك اتصال باند گس��ترده خواهد بود. GPRS )یا 
س��رویس بستهی رادیویی جهانی( یك پروتكل برای ارسال سریع داده ها با 

استفاده از یك سیگنال رادیویی است.

برای پیكربندی یك اتصال GPRS، ممكن است نیاز به ارائه یك نام كاربر 
و رمز عبور داشته باشید، هرچند بعضی از اتصاالت GPRS بدون آنها 
نیز عمل می كنند. ش��ما نی��از به ارائه APN )نام نقطه دس��تیابی( 

خواهید داشت.

حامل

ای��ن گزینهی منو به ش��ما امكان می دهد ك��ه چگونگی برقراری یك 
اتصال اینترنتی را انتخاب منایید.

GSM: تلفن همراه شما فقط از شبكه GSM برای ارتباطات ایمیل   •
استفاده خواهد كرد.  

GPRS: تلفن همراه شما فقط از شبكه GPRS برای ارتباطات   •
ایمیل استفاده خواهد كرد.  

ابتدا GPRS: تلفن همراه شما ابتدا سعی خواهد كرد به شبكه   •
GPRS متصل ش��ود. اگر ش��بكهی GPRS موجود نباش��د، سپس 

سعی خواهد كرد به شبكهی GSM وصل گردد.

ب��رای اینكه این ویژگیها كار كنند، باید ابتدا تنظیمات مربوطه را وارد 
كرده باشید.

سرور ایمیل

برای پیكربندی تنظیمات مورد نیاز برای اتصال به سرویس ایمیل شما.
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رمز عبور برای دستیابی به اشتراك ایمیل شما.رمز عبور

آدرس ایمیل شما.آدرس ایمیل

SMTP  این آدرس  .")SMTP( ساده  نامه   انتقال  "پروتكل  آدرس 
و  شماست  خروجی  های  نامه  برای  سرور  همان 

معموال قالبی مانند 
smtp.yourmail.com دارد.

POP3 این همان سرور آدرس .")POP( آدرس "پروتكل اداره پست
قالبی  و معموال  ورودی شماست  های  نامه  برای 

مانند pop3.yourmail.com دارد.

ورود به سیستم )یا همان نام كاربر( برای دستیابی ورود به سیستم
به اشتراك ایمیل شما.

شما بایستی آدرسهای POP3 و SMTP را از ارائه دهندهی 
سرویس ایمیل خود دریافت منایید.   

اگر مایلید از یك اتصال GPRS برای دستیابی به ایمیل خود 
استفاده كنید، ممكن است نیاز به استفاده از سرور SMTP ارائه 
دهندهی سرویس تلفن همراه خود برای ارسال ایمیل ها داشته 

باشید.

پیشرفته

POP3  درگاه معموال درگاه این   .POP3 در سرور  درگاه  شماره 
درگاه 110 میباشد.

SMTP درگاه معموال درگاه این   .SMTP در سرور  درگاه  شماره 
درگاه 25 میباشد.

DNS مربوط به ”سرور نام دامنه“.آدرس IP آدرس

تایید اعتبار 
SMTP

تایید اعتبار SMTP معم��وال روی خاموش تنظیم 
میش��ود. جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ارائه 

کننده سرویس خود متاس بگیرید.

SMS پخش

ای��ن منو به ش��ما امكان میده��د تا دریافت مخابره ه��ای SMS را كه 
معموال به متام مش��تركان ش��بكه ارسال میش��ود كنترل منایید. این 

مورد، دستیابی شما به گزینه های زیر را ممكن می سازد:

برای انتخاب نوع پیامهایی كه میخواهید دائما روی کد ناحیه
صفحهی غیرفعال منایش داده ش��وند )در این حالت، 

نوع را در هردو منوی كد ناحیه و عناوین وارد منایید(.

ب��رای تنظی��م دریافت پیامهای س��لول مخابره در دریافت
حالت روشن یا خاموش. 
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برای تعری��ف ن��وع پیامهایی كه مایلی��د دریافت عناوین
كنید. جهت پیكربندی یك عنوان، >مورد جديد< 
را انتخاب كرده، كد ارائه ش��ده توس��ط اپراتور را 
وارد منوده و، در صورت متایل، یك نام به آن اختصاص 
دهی��د. همچنی��ن میتوانید یك عن��وان موجود در 
فهرست را انتخاب كنید و نام آن را تغییر داده، كد 

آن را عوض كرده و یا آن را حذف منایید.

یك  در  مختلف  عنوان   �� تا  میتوانید  شما 
فهرست وارد كنید. برای دریافت كدهای مربوط 
به عناوین مختلف، با اپراتور خود متاس بگیرید.

ایجاد پیام

ایمیل جدید

اگ��ر در قرارداد تلفن همراه ش��ما گنجانده نش��ده باش��د، نیاز به 
مشترك شدن در یك سرویس ایمیل برای ارسال و دریافت ایمیل ها 
خواهید داشت. در این حالت، متام پارامترها توسط اپراتور به شما 

ارتباط داده میشوند.

ای��ن منو امكان ارس��ال ایمیل ها ب��ه یك یا چند گیرن��ده در یك زمان، 
به انضمام یك پیوس��ت مانند یك عكس JPEG را فراهم می س��ازد. 
هنگام دریافت، پیامهای ش��ما می توانند هدایت شده و پیوست های 

آن با نرم افزار مناسب قابل مشاهده گردند.

اگ��ر از منوی  ایج���اد پیام < ایمیل جدید قبل از ارس��ال ایمیل خود 
خارج ش��وید ی��ا اگر ارس��ال را در حین اجنام لغو منایی��د، محتوای 

ایمیل بدون ذخیره شدن پاك خواهد شد.

ب��رای انتخاب گیرنده)ه��ا(ی ایمیل ش��ما، به این افزودن مخاطبین
ش��رط كه آدرس��های ایمی��ل را ب��رای مخاطبین 
ذخیره شده در دفترچه تلفن خود وارد منوده باشید 

)بخش ”دفترچه آدرس“ در صفحه 59 را ببینید(.
بع��د از اینك��ه مخاطبین را اضاف��ه كردید، یكی 
از آنه��ا را انتخ��اب كرده و  را ب��رای تغییر آدرس 

ایمیل، حذف آن از فهرست فشار دهید.

اگر یك مخاطب را از دفترچه تلفن سیم كارت 
انتخ��اب كنید، ی��ك پنجره ی ویرایش به ش��ما 
امكان خواهد داد تا یك آدرس ایمیل وارد منایید.
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به شما امكان طراحی پیامتان را میدهد. ایجاد ایمیل
موض��وع و م��نت را وارد من��وده، س��پس  را برای 

دستیابی به گزینهی بعدی فشار دهید:

• افزودن صدا یا افزودن گرافیك برای پیوست 
• كردن یك صدا یا یك عكس به ایمیل شما.

• هم اكنون ارسال شود برای ارسال آن به 
• گیرنده)ها(ی انتخاب شده.

• تغییر برای طراحی مجدد ایمیل شما.

ش��ما تنها میتوانید یك عكس )GIF ،JPEG أو BMP( یا یك صدا در 
یك زمان پیوس��ت منایید. اگر یك متاس ورودی را هنگام نوش��نت یك 
ایمیل بپذیرید، منو بس��ته شده و تلفن بعد از قطع كردن متاس به 

حالت غیرفعال باز خواهد گشت.

SMS جديد
برای ساخنت و ارسال كردن یك SMS، مراحل زیر را دنبال كنید:

ایجاد پیام < SMS جدید، را انتخاب كنید. منت مربوط به پیام   .1
SMS را وارد كنید، ش��ماره تلفن برای ارس��ال پی��ام را وارد منوده و 
سپس  انتخاب يا  را فشار دهید. شما همچنین میتوانید 

نام گیرنده را از لیست مخاطبین انتخاب منایید.

ب��رای ذخیره ك��ردن پیام فعلی و پیوس��تهای آن در ذخیره
منوی آرشیو.

هم اكنون 
ارسال شود

برای ارسال پیام فعلی.

برای پیوست كردن یك ملودی.افزودن صدا

برای پیوست كردن یك تصویر ثابت یا یك تصویر افزودن گرافیک
متحرك.

برای تغییر دادن زبان جهت تایپ كردن.زبان ورودی

ش��ما میتوانی��د تا دو پیوس��ت از دو نوع مختلف هم��راه با SMS خود 
ارس��ال منایید. تصاویر ثابت و عكس��ها اختصاصی هستند: اگر ابتدا 
ی��ك تصویر متحرك را انتخاب كرده و س��پس یك تصویر ثابت انتخاب 

منایید، تنها تصویر ثابت به حساب آورده خواهد شد و یا برعكس.

مبجرد انتخاب کردن یکی از گزینه های باال  را فش��ار داده و بعد ش��ما خواهید 
توانست به مخاطبی که انتخاب کرده اید ارسال کرده یا گیرنده را اضافه کنید.

SMS جدید بطور موقت در سیم كارت ذخیره خواهد شد، و سپس 
بعد از خوانده شدن به حافظهی تلفن انتقال خواهد یافت.

عكس��ها و صداهای حفاظت ش��ده توس��ط حق كپی منیتوانند 
توسط SMS ارسال شوند.
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MMS جديد

زمانیكه MMS جديد را انتخاب می كنید، ابتدا از ش��ما خواس��ته 
میشود تا مخاطبی كه میخواهید MMS را به او بفرستید وارد منایید. 
میتوانید یك یا چند مخاطب موجود را انتخاب كنید، یك شماره تلفن 

همراه جدید یا یك آدرس ایمیل جدید وارد منایید.

س��پس از شما ایجاد MMS خواسته میش��ود. در صفحهی ایجاد 
MMS، پنج مناد به ش��ما امكان اف��زودن یك تصوير، افزودن منت، افزودن 
صدا، ارس���ال پیام و یا دس��تیابی به گزینه های MMS را میدهند. از   
  يا    برای حركت از یك گزینه به گزینه بعدی اس��تفاده كنید و 

 يا  را برای دستیابی به منو فشار دهید.
پیام خود را طراحی كنید: یك عكس، یك منت و/یا یك صدا اضافه   .1

منایید.    را برای ایجاد اسالیدهای بیشتر فشار دهید.  
آخرین مناد در سمت چپ به شما امكان دستیابی به گزینه های   .2

MMS را میدهد )موارد زیر را ببینید(.  
ارسال را برای ارسال MMS به گیرنده)ها(ی انتخاب شده انتخاب منایید.  .3

عكس��ها از آلبوم عكس انتخاب می ش��وند. عكسهایی كه توسط 
حق كپی حفاظت ش��ده اند منیتوانند از طریق MMS ارس��ال ش��وند. 

صداها میتوانند از ملودی های آلبوم صدا انتخاب شوند.

گزینه های زیر هنگام ایجاد پیامهای جدید MMS موجود می باشند:

برای ایجاد یك اس��الید جدید و افزودن آن به منایش افزودن اسالید
اس��الید شما.    يا    را برای مرور اسالیدها پس 

از ایجاد چندین اسالید فشار دهید.

پیام ویرایش موضوع موضوع  كردن  وارد  یا  تغییر  و  ویرایش  برای 
شما.

اسالید بعدی/
اسالید قبلی

برای رفنت به اسالید بعدی/قبلی. توجه كنید كه 
 MMS این گزینه تنها در صورتی ظاهر میشود كه

دارای بیش از یك اسالید باشد.

برای حذف كردن صفحه  انتخاب شده )اگر بیش حذف اسالید
از یك صفحه در پیام موجود باشد(.

ذخیره بعنوان 
پیش نویس

برای ذخیره كردن پیام شما بعنوان یك پیش نویس 
كه بعداً میتوانید آن را ویرایش، تكمیل و ارسال 

منایید.

ذخیره بعنوان 
الگو

برای ذخیره كردن پیام شما بعنوان یك الگو، كه 
میتوانید از آن بعنوان مبنایی برای MMS های دیگر 
”تولدت  مانند  هایی  پیام  )مثال  كنید  استفاده 

مبارك“(.

پیش منایش 
MMS

برای پیش منایش منودن منایش اسالید ایجاد شده.

مدت زمان 
اسالید

تنظیم شده  اسالید  زمان  دادن مدت  تغییر  برای 
در تنظیمات < تنظیمات برنامه، و برای تعیین وقفه 

زمانی بین هر اسالید.
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زمانی كه پیام ش��ما كامل ش��د، هم اكنون ارسال ش���ود را انتخاب 
كرده و  را فش��ار دهید. یك نوار پیش��رفت به شما امكان میدهد تا 
ارسال پیام خود را دنبال منایید، در صورتیكه مایلید ارسال را لغو منایید 
 لغو را فش��ار دهید. اگ��ر MMS را بعنوان یك پی��ش نویس ذخیره 
كرده باش��ید، در منوی پیش نویسها در دسترس خواهد بود. اگر MMS را 
ارس��ال كرده باشید، هنگامی كه گزینه های ذخیره خودكار را فعال 

منوده باشید در صندوق ارسال موجود خواهد بود.

صندوق دریافت

ایمیل

این منو امكان اتصال به صندوق پس��ت ش��ما و بارگیری عنوان ایمیل 
)فرس��تنده و خط موضوع( از س��رور را فراهم میكند.  ش��ما س��پس 

میتوانید بازیابی ایمیل مربوطه را انتخاب منایید.
گشودن صندوق پست را انتخاب منایید: تلفن شما بطور خودكار   .1

به سرور ایمیل متصل شده و لیست عنوان های ایمیل را در صورت 
وجود بارگیری می مناید )هربار پنج عنوان(.

اگر بعدی )یا قبلی( در پایان )یا ابتدای( لیست ظاهر شد، عناوین   .2
ایمیل دیگری درحال تعلیق هستند: یكی از گزینه های موجود را 

انتخاب كرده و  را برای بازیابی آنها فشار دهید.
یك عنوان را انتخاب كنید و  را برای منایش جزئیات فشار دهید.   .3

منادهای وضعیت زیر ممكن است برای هر عنوان ظاهر شوند:  

اندازه ی ایمیل بسیار بزرگ است )بیش از 50 كیلوبایت( 
و منی تواند بارگیری شود.

این ایمیل برای حذف ش��دن نش��ان گذاری شده است 
)صفحه 40 را ببینید(.

اگر هیچ منادی در كنار عنوان موجود نباشد، میتوانید  را فشار   .4
داده و دریافت نامه را برای بارگیری ایمیل انتخاب منایید. این عملیات 
را ب��رای بارگیری هر ایمیل مربوط به هر عنوان انتخاب ش��ده تكرار 

منایید.

اگر ایمیلی كه دریافت منوده اید دارای پیوست هایی باشد )یك عكس، 
ی��ك فایل متن��ی، یا یك ایمیل دیگر(، این پیوس��ت ها توس��ط یك مناد 

خاص مشخص می شوند:

حاوی جزئیات عنوان ایمیل است )تاریخ و ساعت، آدرس 
ایمیل فرس��تنده و غیره(،  را برای منایش این جزئیات 

فشار دهید.

خود منت ایمیل میتواند بعنوان یك پیوس��ت مشاهده 
ش��ود،  را برای خواندن آن فشار دهید )هیچ گزینهی 

پیشرفته ای در این حالت وجود ندارد(.

ی��ك فایل متنی )فقط م��نت با قال��ب "txt."( به ایمیل 
پیوست شده اس��ت،  را برای خواندن آن فشار دهید 

)هیچ گزینه  پیشرفته ای در این حالت وجود ندارد(.
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برنام��ه كاربردی مورد نیاز برای مدیریت این پیوس��ت در 
تلفن شما موجود نیست، یا ایمیل برای بارگذاری بیش 

از حد بزرگ است.

یك ایمی��ل دیگر به ایمیلی كه دریافت كرده اید پیوس��ت 
شده اس��ت. حداكثر تا پنج ایمیل میتواند پیوست شود، 

البته گزینه های پیشرفته وجود نخواهند داشت.

یك عكس به این ایمیل پیوس��ت ش��ده اس��ت. آن را در 
لیس��ت انتخاب منوده و دوب��ار  را برای ذخیره كردن آن 
در تلفن تان فش��ار دهید )اگر مایل باشید میتوانید نام 

آن را تغییر دهید(.

قبل از این كه بتوانید یك عكس را در آلبوم عكس ببینید بایس��تی آن 
را بارگی��ری و ذخیره منایید. اگر حافظه كاف��ی برای ذخیره كردن عكس 
جدید موجود نباشد، باید موارد دیگر )تصاویر، صداها، پیامها و غیره( را 

برای آزاد كردن حافظه جهت ذخیره كردن عكس جدید حذف منایید.

یك فایل تصویر اگر در قالب درست نباشد ممكن است توسط تلفن همراه 
شما پذیرفته نشود. تصاویر باید در قالب BMP ،JPEG أو  GIF باشند.

ان��دازه ی بهین��ه تصویر معادل ��� x ��0 پیكس��ل اس��ت )ابعاد 
صفحه منایش(. اگر تصاویر را از رایانهی خانگی خود می فرستید، 
می توانی��د از یك برنامهی ویرایش عكس ب��رای ایجاد تصاویری با 

اندازهی صحیح استفاده كنید.

یك عنوان ایمیل انتخاب كرده و  را برای دستیابی به گزینه   .5
های زیر فشار دهید:  

افزودن به 
مخاطبین

برای اف��زودن آدرس ایمیل فرس��تنده ب��ه دفتر تلفن 
ش��ما، حتی هنگامی كه هنوز این ایمیل را بارگیری 

نكرده اید.
>مورد جدي���د< را برای ایجاد یك مخاطب جدید، یا 
یك نام در لیس��ت را برای اف��زودن یا تغییر دادن آدرس 

ایمیل انتخاب كنید.

يج��ب حتديد س��جل الهاتف في ه��ذه احلالة، 
ل��ن يظهر عنصر القائمة ه��ذا في حالة حتديد 

.SIM سجل بطاقة

ایمیل جهت حذف شدن حذف برای نشان گذاری كردن 
)برای حذف نشان گذاری، این گزینه را دوباره انتخاب 
كنید(. زمانی كه از منوی ایمیل خارج میشوید، از 
مورد)های(  حذف  تا  شد  خواهد  درخواست  شما 

انتخاب شده از سرور ایمیل را تایید منایید.

برای پاسخ به فرستنده )كه آدرس وی بطور خودكار پاسخ
توضیح  طبق  شد(.  خواهد  اف��زوده  لیست  به 

”صندوق دریافت“ در صفحه 39 ادامه دهید.

برای هدایت كردن ایمیل بارگیری شده به شخص هدایت
دیگ��ر. طبق توضیح ”صن��دوق دریافت“ در صفحه 

39 ادامه دهید.
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SMS
ای��ن منو به ش��ما امكان خوان��دن پیامهای SMS دریافت��ی را میدهد. 
این پیامها در یك لیس��ت منایش داده میش��وند. در پایان لیس��ت، مورد 
>حذف همه< به شما امكان می دهد تا متام پیامها را به یكباره حذف 
منایی��د. حذف پیامهای قدیمی برای آزاد س��اخنت فضای حافظه جهت 

دریافت پیامهای جدید مفید است.

زمان��ی كه ی��ك پیام منایش داده میش��ود،  يا  گزین���ه ها را برای 
دستیابی به گزینه های منوی فهرست شده در زیر فشار دهید.

برای حذف پیام انتخاب شده.حذف

SMS به یك ویرایش SMS برای ویرایش، تغییر و ارس��ال مجدد
نفر.

SMS برای پاسخ به فرستنده.پاسخ با

ب��رای ذخی��ره ك��ردن پیامه��ا در حافظ��ه  تلفن. انتقال به تلفن
میتوانی��د بع��داً در پیامها < SMS < آرش���یو به 
آنها رجوع منایید. انتقال یك پیام به آرشیو، آن را 

از صندوق دریافت SMS حذف خواهد كرد.

برای هدایت پیام انتخاب ش��ده. توجه كنید كه هدایت به
پیوستها منی توانند هدایت شوند.

برای متاس با فرستنده  پیام با هندزفری.متاس هندزفری

برای متاس در پاس��خ به فرس��تنده  پیام )وابسته متاس
به اپراتور(.

ب��رای ذخیره كردن ش��ماره  فرس��تنده در صورت ذخیره شماره
پیوست شدن به پیام.

شماره استخراج 
شده

برای اس��تخراج یك ش��ماره  گنجانده ش��ده در 
خ��ود پیام، اگ��ر این ش��ماره در عالمت نقل قول 
مضاعف گنجانده ش��ده باشد )چندین شماره 
میتوانند گنجانده ش��ده و اس��تخراج شوند(. 
ای��ن منو تنها زمانی قابل دیدن اس��ت كه یك 

شماره برای استخراج وجود داشته باشد.

برای ذخیره كردن ملودی كه با SMS ارسال شده ذخیره ملودی
اس��ت. این من��و تنها زمانی قابل دیدن اس��ت 
كه یك ملودی برای اس��تخراج وجود داش��ته 

باشد.

برای ذخیره ك��ردن گرافیك و/یا تصویر متحركی ذخیره گرافیک
كه همراه با SMS ارس��ال شده است. این منو 
تنها زمانی قابل دیدن اس��ت ك��ه یك تصویر 

برای استخراج وجود داشته باشد.
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MMS
اگر ش��خصی برای ش��ما یك MMS بفرس��تد، یك مناد و یك هش��دار 
صوتی به ش��ما اطالع خواهد داد. اگر فرستندهی پیام درخواست یك 
گزارش خواندن كرده باش��د، یك پیام واره از ش��ما می پرسد كه این 
گزارش ارسال ش��ود یا خیر. زمانی كه MMS بارگیری شد، در صندوق 

دریافت قابل دسترس خواهد بود.

اگر اندازهی MMS برای بارگیری بزرگتر از حافظه موجود در تلفن باشد، 
بایستی حافظه را با حذف داده ها )عكس، صدا و غیره( آزاد منایید.

صندوق MMS ش��ما متام موارد خوانده ش���ده و MMS خوانده نش���ده، 
اع���الن ها، حتویل و گ���زارش خواندن را فهرس��ت خواهد ك��رد. برای 
. را فش��ار دهید.  يا   خوان��دن یك پی��ام، آن را انتخاب كرده و  

گزینه ها را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید:

برای بازگش��ت به حالت خ��ودكار: MMS پس از آن پخش پیام
بصورت یك منایش اسالید پیوسته پخش میشود.

ب��رای هدایت ك��ردن MMS انتخاب ش��ده به یك هدایت
شخص دیگر.

MMS ب��رای منایش جزئیات پیام انتخاب ش��ده )اندازه، جزئيات
تاریخ و غیره(.

برای حذف MMS انتخاب شده.حذف

زمان��ی كه ی��ك MMS را باز كردید،  گزینه ها را برای دس��تیابی به 
موارد زیر فشار دهید:

برای بازگش��ت به حالت خ��ودكار: MMS پس از آن پخش پیام
بصورت یك منایش اسالید پیوسته پخش میشود.

اسالید بعدی 
/ قبلی

ب��رای رفنت ب��ه اس��الید بعدی ی��ا قبلی. ش��ما 
همچنی��ن میتوانی��د    ي��ا    را هن��گام دیدن 
MMS در حالت دس��تی فشار دهید. توجه كنید 
كه این گزینه تنها در صورتی ظاهر میشود كه 

MMS دارای بیش از یك اسالید باشد.

ب��رای جداكردن عكس از اس��الید فعلی و ذخیره ذخیره تصوير
كردن آن در آلبوم عكس.

برای جداكردن صدا از اس��الید فعل��ی )اگر یك صدا ذخیره صدا
پیوست شده باشد( و ذخیره كردن آن در آلبوم صدا.

برای بسنت MMS و بازگشت به لیست گزینه ها.بسنت

اع��الن ها را قبل از بازیابی MMS حذف نكنید، در غیر اینصورت قادر 
ب��ه بازیابی MMS نخواهید ب��ود. زمانی كه MMS كام��ل را دریافت 

منودید، اعالن ها بصورت خودكار حذف میشوند.
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پیش نویسها

مت��ام پیامهای ذخیره ش��ده بعن��وان پیش نویس، یا موارد ذخیره ش��ده 
بص��ورت خودكار در صورتی ك��ه از منوی MMS قب��ل از ذخیره كردن یا 
ارسال MMS خود خارج شده باشید را فهرست میكند. شما میتوانید 

پیش نویسها را پخش، ویرایش، ارسال، دیدن جزئیات یا حذف منایید.

الگو ها

مت��ام پیامه��ای ذخیره ش��ده بعنوان الگو را فهرس��ت میكند. ش��ما 
میتوانید آنها را پخش، ویرایش یا حذف منایید.

MMS
مت��ام پیامهای ذخیره ش��ده بعنوان الگو را فهرس��ت میكند.  ش��ما 

میتوانید آنها را پخش، ویرایش یا حذف منایید.

SMS
متام پیامهای از پیش تعیین ش��ده، مانند "منتظرت هستم" یا "لطفا 
مت��اس بگیر" را فهرس��ت میكن��د.  انتخ��اب آنها از ای��ن منو بصورت 

مستقیم، شما را از تایپ مجدد آنها بی نیاز میكند.

صندوق ارسال

MMS صندوق ارسال

پیامهایی كه ارس���ال كرده اید یا ایجاد منوده ولی هنوز ارس���ال نش���ده 
هس��تند را فهرست میكند. شما میتوانید متام این پیامها را پخش یا 
ح���ذف وی��ا جزئیات آنها را ببینید، یا این كه آنها را به ش��خصی دیگر 

ارسال یا هدایت منایید.

پیامهای��ی كه ذخیره ك��رده اید تنها میتوانند از پوش��ه های پیش 
نویس یا صندوق ارس���ال فرس��تاده شوند. ش��ما منیتوانید یك مورد 
)اعم از پیام، اعالن یا گزارش( را كه حذف كرده اید بازیابی كنید.  

بازگشت را برای لغو حذف كردن فشار دهید.

SMS صندوق ارسال

پیامهایی كه ذخیره شده اند، اعم از ارسال شده یا نشده را فهرست 
میكند.  ش��ما میتوانید هریك از پیامهای فهرست شده در این پوشه 
را ح���ذف ی��ا هدایت كنید، یا اینكه پیام انتخاب ش��ده را برای ارس��ال 
به ش��خصی دیگر ویرایش منایید. در پایان لیس��ت، مورد ›حذف همه‹ 
ب��ه ش��ما امكان م��ی دهد تا مت��ام پیامها را ب��ه یكباره ح��ذف منایید.  
حذف پیامهای قدیمی برای آزاد س��اخنت فضای حافظه جهت دریافت 

پیامهای جدید مفید است.
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9. تنظيمات

این منو به ش��ما امكان میده��د تا تنظیمات مربوط ب��ه هر گزینه ی 
موجود )صداها، زمان و تاریخ، امنیتی و غیره( را تغییر داده و تلفن خود 

را سفارشی منایید.

زمان و تاریخ

تنظیم زمان

به شما امكان میدهد تا زمان را با استفاده از صفحه كلید  
و یا توسط كلیدهای پیمایش تنظیم منایید.

ش��ما باید منطق���ه زمانی خود را انتخاب كرده و س���اعت تابس���تانی را )در 
صورت نیاز( قبل از تنظیم ساعت فعال كنید.

تنظیم تاریخ

به شما امكان میدهد تا تاریخ را با فشردن كلیدهای عددی مربوطه و 
یا با استفاده از كلیدهای پیمایش تنظیم كنید.

منطقه محلی

به ش��ما امكان میدهد تا منطقه زمانی فعلی خ��ود را انتخاب كنید. زمانی 
كه وارد این منو میش��وید، یك نقشه از جهان در اختیار شما قرار میگیرد كه 
میتوانید با استفاده از كیلدهای پیمایش باال و پایین در آن عمل پیمایش را اجنام 
دهید. هر منطقه زمانی با توجه به محل آن نس��بت به زمان معیار گرینویچ 

)GMT( و توسط شهرهای اصلی در آن منطقه زمانی شناسایی میشود.

ساعت تابستانی

به ش��ما امكان میدهد تا ساعت تابس��تانی را در حالت روشن )در هنگام 
تابستان( و یا خاموش )در هنگام زمستان( قرار دهید. اگر ساعت تابستانی 
روش����ن باشد و ش��ما س��اعت را روی 12:00 تنظیم كنید، هنگام خاموش 

شدن این گزینه ساعت بطور خودكار به 11:00 تغییر خواهد یافت.

بسندگی

این منو دستیابی مستقیم به ویژگیهایی را ارائه میدهد كه بیشترین 
انرژی را صرف می منایند و به شما امكان میدهد تا عمر باتری خود را با 

تغییر سریع هر تنظیم، بهبود بخشید.

غیرفعال كردن بیش��تر عملكردها در منوی بسندگی باعث افزایش 
عمر باتری میگردد.

امنیت

این من��و امكان دس��تیابی به ویژگیهای مرب��وط به امنیت 
تلفن همراه شما و داده های ذخیره شده در آن را در اختیارتان 

قرار میدهد.

تغییر کدها

به ش��ما امكان میدهد تا كده��ای PIN و PIN2، خود، همچنین كد 
انس��داد متاس را تغییر دهید. بعضی از ویژگیها یا گزینه ها، بسته به 
س��یم كارت ش��ما ممكن اس��ت یك كد مخفیانه  PIN2 را كه توسط 

اپراتور به شما داده میشود درخواست منایند.
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اگر سه مرتبه كد نادرست PIN2 را وارد منایید، سیم كارت شما مسدود 
میش��ود. برای بازكردن س��یم كارت، كد PUK2 را از اپراتور یا فروشنده 
درخواس��ت كنید. اگر �0 مرتبه پشت س��رهم كد PUK نادرست وارد 
كنید، س��یم كارت به كلی مسدود ش��ده و غیرقابل استفاده خواهد 

شد. اگر چنین شد، با اپراتور یا فروشنده ی خود متاس بگیرید.

PIN محافظت با

این گزینه امكان تنظیم محافظت با PIN در حالت روش���ن یا خاموش 
را فراهم میس��ازد. هنگام روشن بودن، از شما خواسته خواهد شد تا 

كد PIN خود را هنگام روشن كردن تلفن وارد منایید.

اگر این گزینه خاموش باشد منیتوانید كد PIN خود را تغییر دهید.

قفل صفحه كلید

برای خاموش ك��ردن صفحه كلید، یا انتخاب یك قفل فوری یا تاخیری. 
هنگامیك��ه یك��ی از گزینه ه��ای تاخی��ری را انتخاب میكنی��د، و اگر 
، بطور موقتی ب��از مینمایید،  صفح��ه كلید خ��ود را با فش��ردن 
صفح��ه كلی��د طبق زمان تاخیری ك��ه انتخاب كرده ای��د دوباره بطور 

خودكار قفل خواهد شد.

در مت��ام موارد، هنگامی كه یك متاس دریافت میكنید صفحه كلید 
بطور خودكار باز میشود.

اسامی عمومی

به شما امكان میدهد تا یك لیست خاص نامها كه اسامی عمومی نام 
دارد را كنترل منوده، و متاسهای این لیست را از طریق گزینه  محدودیت 

متاس محدود منایید.

 PIN2 این ویژگی بس��تگی به ن��وع اش��تراك دارد و نیازمند یك كد
میباشد )صفحه 44 را ببینید(.

امكان رجوع، ویرایش و تغییر لیست اسامی اسامی عمومی
عمومی را از طریق یك كد PIN2 فراهم میكند.

به شما امكان میدهد تا متاسهای لیست اسامی محدودیت متاس 
عمومی را هنگامیكه فقط عمومی انتخاب ش��ده 

است، محدود منایید.

ای��ن ویژگی بس��تگی به ن��وع اش��تراك دارد و 
نیازمن��د یك كد PIN2 میباش��د )صفحه 44 را 
ببینی��د(. این گزینه ممكن اس��ت ب��رای WAP  و 
اتصاالت ایمیل از طریق GPRS نیز اعمال شود.

انسداد متاس

به شما امكان میدهد تا استفاده از تلفن خود را به متاسهای خاص 
محدود سازید. این گزینه میتواند برای متاسهای ورودی )كلیه متاسها 

یا هنگام رومینگ( و/یا به متاسهای خروجی )كلیه متاسها، متاسهای بین 
املللی و بین املللی بجز مبدا( اعمال شود. در هردو مورد، گزینه  لغو 

یكباره به متام متاسها اعمال میشود. گزینه  وضعیت به شما امكان 
میدهد تا بدانید یك نوع متاس مسدود شده است یا خیر.
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این ویژگی بس��تگی به شبكه دارد و نیازمند یك كلمه رمز انسداد 
متاس خاص است كه توسط ارائه دهنده ی سرویس تامین میشود.

خصوصی بودن اطالعات

به ش��ما امكان میدهد تا با یك كد دخلواه، پیامها، متاس���ها و یا اطالعات 
متاس خود را حفاظت كرده و از خوانده ش��دن آنها توسط افراد دیگر با 

استفاده از تلفن خود جلوگیری منایید.

دیوار آتش

این منو به شما امكان میدهد تا متام متاسها و SMS های دریافت شده 
از افرادی كه در لیست سیاه گنجانده شده اند را رد منایید.

تنظیمات

این عنوان منو را انتخاب كرده و  انتخاب را برای دستیابی به گزینه 
های توصیف شده در زیر فشار دهید.

برای انتخاب روش��ی كه میخواهید از یك متاس یا اعالن
SMS رد ش��ده مطلع ش��وید: با یك مناد وضعیت 
منایش داده شده در صفحه منایش غیرفعال یا یك 
پس خورد مناد. ش��ما همچنی��ن میتوانید بدون 

اعالن را انتخاب كنید.

به ش��ما امكان میدهد تا گزین��ه ی دیوار آتش را فعال سازی
روش���ن یا خاموش كنید. در هنگام روش���ن بودن، 
تلفن همراه شما متام متاسها و SMS های دریافت 
ش��ده از افراد فهرست ش��ده در لیست سیاه را 
رد خواهد كرد. متاس��های رد ش��ده در لیست متاس 
ظاه��ر ش��ده و SMS ه��ای رد ش��ده در صن���دوق 

SMS ناخواسته ظاهر میشوند.

لیست سیاه

این منو لیست مخاطبینی كه متاسها و SMS های آنها رد خواهد شد 
را منای��ش میدهد. >مورد جديد< را برای افزودن نام و ش��ماره مربوطه 
 SMS به این لیست انتخاب كنید، سپس انتخاب كنید كه آیا مایلید

و/يا متاسهاى ورودی از این شخص رد شود یا خیر.

یك نام در این لیس��ت انتخاب كرده و  ي��ا  انتخاب را برای تغيير 
اطالعات مربوطه و یا حذف آن فش��ار دهید. جزئیات را برای منایش دادن 

جزئیات لیست سیاه انتخاب كنید.

می توانید نامی را به بطور مستقیم از دفترچه آدرس، لیست متاسها و 
صندوق دریافت SMS به لیست سیاه اضافه کنید: یک مخاطب، 
یک متاس یا یک پیام را در لیس��ت مربوطه انتخاب کنید، گزینه ها 
 گزینه ها را فش��ار داده و افزودن به لیست سیاه را انتخاب کنید. 

شماره مربوط به لیست سیاه اضافه می شود.
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منایه ها

منای��ه، گروهی از تنظیمات از پیش تعریف ش��ده اس��ت كه  
به ش��ما امكان میده��د تلفن خود را به س��رعت با محیط 
تطبیق دهید. به عنوان مثال انتخاب جلسه، صدای زنگ را به 
حالت س��اكت درآورده، هشدار لرزشی را فعال كرده و صدای كلیدها را 
غیرفعال می س��ازد )بقیه  موارد طبق تنظیمات شخصی شما تنظیم 
خواهند ش��د(. زمانی كه جلس��ه متام میشود، انتخاب گزینه  شخصی 
مت��ام تنظیمات عادی را مجددا فعال خواهد س��اخت. جزئیات هر منایه 

هنگام انتخاب یك منایه منایش داده میشود.

همچنین میتوانید یك كلید فوری را به یك منایه اختصاص دهید )مثال 
فش��ردن طوالن��ی كلید  برای فع��ال كردن منایه  بیرون(. فش��ردن 
طوالن��ی همین كلید باعث غیرفعال ش��دن این حالت و برگش��نت به 
تنظیمات ش���خصی ش��ما میگردد. برای اطالعات بیشتر، بخش ”كلید 

فوری“ در صفحه 52 را ببینید.

اطالعات��ی ك��ه در قس��مت ش��خصی ظاهر میش��وند بس��تگی به 
چگونگی پیكربندی تلفن همراه شما خواهند داشت.

خاموشهشدار لرزشیبسندگی

بيصداآهنگ زنگ

صرفه جويىنور زمینه

خاموشصدای كلیدها

روشنهشدار لرزشیهدست

متوسطآهنگ زنگ

10 ثانيهنور زمینه

خاموشصدای كلیدها

روشنتصویر متحرك



تنظيمات�4

تنظيم شخصىهشدار لرزشیخودرو، بیرون

زيادآهنگ زنگ

10 ثانيهنور زمینه

خاموشصدای کلیدها

تنظيم شخصىهشدار لرزشیجلسه

خاموشآهنگ زنگ

10 ثانيهنور زمینه

خاموشصدای کلیدها

روشنهشدار لرزشیسكوت

خاموشآهنگ زنگ

تنظيم شخصىنور زمینه

خاموشصدای کلیدها

صداها

میزان صدای زنگ

ای��ن گزینه به ش��ما ام��كان تنظیم می��زان ص��دای زنگ را 
میده��د.    يا   ب��رای تنظیم میزان ص��دای زنگ از حالت 

بیصدا تا افزایشی فشار دهید.
آهنگ زنگ

به ش��ما ام��كان انتخاب یك آهنگ ب��رای زنگ را میدهد. این لیس��ت 
همچنین ش��امل صداهای ضبط ش��ده و ملودیهایی كه ذخیره كرده 
اید میباشد. در این لیست حركت كرده و صبر كنید تا ملودی انتخاب 

شده پخش شود.

زنگ پیام

به شما امكان تنظیم كردن یك هشدار در حالت روشن یا خاموش برای 
هر مرتبه كه یك پیام جدید دریافت میكنید را میدهد. زمانیكه روشن 
باشد، میتوانید هشدار دخلواه خود را از لیست زنگ ها انتخاب كنید.

اكوالیزر )برابرساز(

ای��ن گزینه به ش��ما امكان انتخ��اب از بین تنظیمات صوت��ی مختلف را 
میدهد. این گزینه تنها زمانی موجود است كه یك متاس درحال اجنام باشد. 

در لیست حركت كرده و چند ثانیه صبر كنید تا تفاوت را بشنوید.

صدای خاموش و روشن كردن خودكار

به شما امكان میدهد تا صداهای تلفن همراه خود را هنگام روشن یا 
خاموش كردن آن تنظیم منایید.
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صدای کلیدها

به شما امكان میدهد تا صدای كلیدها را روشن یا خاموش كنید.

هشدارهای صدا

به شما امكان میدهد تا صداهای هشدار برای موارد زیر را تنظیم منایید:
سازمان دهنده: هنگامی كه یك رویداد برنامه ریزی شده در سازمان   •

دهنده به موعد خود می رسد،  
متاس بی پاسخ، هنگامی كه یك متاس ورودی از دست رفته باشد،  •

هشدار باتری: زمانی كه باتری درحال خالی شدن بوده و نیازمند   •
شارژ است،  

هشدار دقیقه برای یك بوق هشدار كه هر دقیقه در طول یك متاس به   •
صدا در می آید تا به ش��ما برای كنترل زمان مكامله كمك مناید )این بوق 

توسط متاس گیرنده شنیده منی شود(.

با فشار دادن    يا   موارد دخلواه خود را انتخاب كرده یا از انتخاب درآورید.

ای��ن منو تنها امكان روش���ن یا خام���وش كردن صدای هش��دارها را 
میده��د و نه خود هش��دارها. بعن��وان مثال تنظیم كردن هش��دار 
س���ازمان دهنده روی حالت خاموش باعث عدم منایش صفحه ی یادآور 
منی ش��ود )اگر چنین یادآوری را برنامه ریزی كرده باشید(، اما صدای 

مربوطه پخش نخواهد شد.

هشدار لرزشی

به شما امكان روشن یا خاموش كردن هشدار لرزشی هنگام دریافت 
یك متاس، هنگام فرارسیدن سررسید یك رویداد در سازمان دهنده، 

هنگام دریافت یك پیام و هنگام زنگ زدن یك هشدار را میدهد.

هش��دار لرزشی، هنگامیكه تلفن را به ش��ارژر یا آداپتور فندك خودرو 
وصل میكنید، همیشه خاموش خواهد بود.

ساكت

زمانی كه این حالت روش���ن باش��د، متام هش��دارها غیرفعال ش��ده و 
هشدار لرزشی فعال میگردد.

حالت ساكت در مورد صدای كلیدها نیز اعمال میشود.

منایشگر

این منو ام��كان پیكربندی نحوه  منایش منوها بر روی صفحه 
منایش را فراهم می سازد.

چراغ قوه

به ش��ما امكان روش���ن یا خام���وش كردن چراغ دوربین در پش��ت تلفن 
را می دهد.

تصویر زمینه

به ش��ما امكان تنظیم تصویر زمینه  صفحه اصلی در حالت روش���ن 
یا خاموش را میدهد. تصویر زمینه هنگامیكه گزینه  ساعت جهانی در 

حالت روشن باشد، منایش داده منیشود )صفحه 16 را ببینید(.

دقت

امكان انتخاب از بین سطوح مختلف دقت را فراهم میسازد.
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محافظ صفحه

به شما امكان میدهد تا محافظ صفحه را روشن یا خاموش كنید. هنگامیكه 
 jpeg )این گزینه روش���ن باش��د، یك منایش اسالید را با اس��تفاده از فایل )های

ذخیره شده و انتخاب شده در تلفن در حالت غیرفعال اجرا می كند.

تنظیم كردن محافظ صفحه در حالت خاموش، بطور خودكار حالت 
صرفه جویی را فع��ال میكند، یعنی زمان فعلی بر روی یك زمینه ی 
سفید منایش داده میشود. این حالت باعث افزایش بسندگی تلفن 

شما میشود )عمر باتری را افزایش میدهد(.

هنگام تنظیم محافظ صفحه در حالت روشن، یك عكس در لیستی   .1
كه با فشردن    يا    ظاهر میشود را انتخاب كنید )با این كلیدها میتوانید 

انتخاب را لغو منایید(، سپس    را برای رفنت به عكس بعدی فشار دهید.
زمانی كه عكس دخلواه خود را انتخاب كردید،  را برای فعال   .2

كردن محافظ صفحه فشار دهید.  

ش��ما بایس��تی چندین عكس )تا �0 عدد( را برای نش��ان دادن یك 
منایش اس��الید انتخاب منایی��د. زمانی كه تنها ی��ك عكس را برای 
اس��تفاده بعنوان محافظ صفحه انتخاب میكنی��د، تنها همین 

عكس نشان داده خواهد شد.

تاخير شروع را انتخاب كرده و    يا    را برای انتخاب یك مقدار   .3
فش��ار دهی��د. در حالت غیرفع��ال، محافظ صفح��ه مطابق با حد 

زمانی كه تعریف كرده اید آغاز به كار خواهد كرد.
. را فشار دهید. زمان بندی  سپس مدت منايش را انتخاب كرده و   .4

كه تنظیم كرده اید بین هر عكس در منایش اسالید اعمال خواهد شد.

نور زمینه

نور زمینه هنگام دریافت متاسها یا پیام های ورودی، مرور منوها و غیره 
فعال میشود. یكی از مقادیر موجود را انتخاب كنید.

شدت نور زمینه

امكان انتخاب از بین سطوح مختلف شدت نور زمینه را فراهم میسازد.

شبكه

برای كس��ب اطالعات كامل درمورد دسترس پذیری به GPRS در 
ش��بكه و اش��تراك مربوطه، با اپراتور تلفن خ��ود متاس بگیرید. 
همچنین ممكن است با استفاده از منوهای توصیف شده در این 
بخش، نیاز به پیكربندی تلفن خود با تنظیمات GPRS ارائه ش��ده توسط 
اپراتور خود داشته باشید. سپس حامل )GSM یا GPRS( را در منوهای هر 

برنامه  مورد استفاده )مانند MMS ،WAP، ایمیل و غیره( انتخاب كنید.

تنظیمات دستیابی

ای��ن منو به ش��ما امكان میده��د تا منایه های مختل��ف داده ها را كه 
میتوانند برای اتصال به س��رویس های مختلف استفاده شوند، ایجاد 
 ،MMS یا هنگام ارسال WAP منایید: به عنوان مثال، هنگام استفاده از
منایهی انتخاب ش��ده ب��رای اتصال به ش��بكهی GSM یا GPRS مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

گزینه های توصیف ش��ده در زیر، بس��تگی به اپراتور و/یا نوع اشتراك 
ش��ما دارن��د. پیامه��ای خطا در حی��ن اتص��ال، عمدتاً ب��ه دلیل وجود 
پارامترهای نادرس��ت میباشند: قبل از اولین استفاده، جهت در اختیار 
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گرف��نت تنظیمات درس��ت ب��ا اپراتور خود مت��اس بگیرید، ممكن اس��ت 
در بعض��ی موارد این تنظیمات را توس��ط SMS دریافت كرده باش��ید. 
بعضی از منایه های از پیش پیكربندی شده ممكن است دارای قفل بوده 

و اجازه  برنامه ریزی یا نامگذاری مجدد را ندهند.

یك مورد را در لیس��ت انتخاب كرده   را برای دستیابی به گزینه های 
زیر فشار دهید:

برای نامگذاری مجدد منایه  انتخاب شده.تغيير نام

برای منایش متام پارامترهای منایه  انتخاب شده.منايش

GSM تنظيمات:GSM  برای تغییر تنظیمات

• ورود به سیستم و رمز عبور،
• شماره تلفن مورد نیاز برای برقراری اتصال و تامین 

• شده توسط اپراتور شما  )ISDN أو آنالوگ(،
• زمان عدم فعالیت، یك مقدار بیش از 30 ثانیه 
كه بعد از آن، تلفن بطور خودكار اتصال را قطع 

میكند )اگر یك اتصال درحال اجنام باشد(.

GPRS تنظيمات:GPRS  برای تغییر تنظیمات

• ورود به سیستم، رمز عبور، زمان عدم فعالیت
• من��وى APN به ش��ما امكان میده��د تا آدرس 
ش��بكه داده ه��ای خارجی ك��ه میخواهی��د به آن 
متصل شوید را وارد منایید، یك رشته  منت كه برای 

برقراری اتصال استفاده میشود

GPRS ارتباط

این منو به ش��ما امكان میدهد تا چگونگی اتصال تلفن همراه خود به 
سرویس GPRS را تعریف منایید.

تلفن شما بطور خودكار به سرویس GPRS متصل همیشه روشن
امكان  گزینه  این  باشد(.  موجود  )اگر  میشود 
فراهم  را   GPRS ویژگیهای  به  سریعتر  دستیابی 

میكند، اما باعث افزایش مصرف انرژی میشود.

سرویس برای متاس داده به  نیاز  هنگام  در  تنها  شما  تلفن 
GPRS متصل میشود. این گزینه باعث كاهش 
مصرف انرژی میشود، اما وقفه  اتصال را افزایش 

میدهد.

ثبت مجدد

یك لیست از شبكه های موجود در منطقه را در زمانی كه حالت 
دستی انتخاب شده است، ارائه میدهد. شبكه ای كه میخواهید در 

آن ثبت نام كنید را انتخاب كرده و  را برای تایید فشار دهید.

لیست برگزیده

امكان ساخنت یك لیست شبكه، طبق ترجیح شما را فراهم میكند. 
زمانی كه این ویژگی تعریف ش��د، تلفن س��عی خواهد كرد در شبكه 

مربوطه، طبق ترجیح شما ثبت نام مناید.
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میانبرها

ای��ن ویژگی به ش��ما ام��كان میدهد ت��ا میانبرهای��ی را برای 
ویژگیه��ا و گزین��ه هایی ك��ه اغلب به آنها دس��تیابی دارید، 

پیكربندی كنید

کلیدهای فوری

به ش��ما امكان میدهد تا دستیابی مستقیم به یك عملكرد یا مخاطب 
خ��اص را با پیوند دادن آن به یك كلید، تنظیم كنید. فش��ردن این كلید به 
م��دت طوالنی در حال��ت غیرفعال، عملك��رد مورد نظر را فع��ال كرده و یا 

شمارهی تخصیص داده شده را می گیرد )شماره گیری سریع(.

تع��دادی از كلیدهای فوری از قبل پیكربندی ش��ده اند، مثال  برای 
س��اكت در نظر گرفته شده است، ولی ش��ما میتوانید این كلیدها را 
(. كلیدهای زیر  دوب��اره برنامه ریزی منایید )فقط كلیدهای  تا 

قفل شده اند:

متاس با پست صوتی.

شماره گیری مكامله بین املللی.

قفل/باز كردن صفحه كلید.

بس��ته به ارائه دهندهی سرویس شما، كلیدهای فوری دیگر ممكن 
است از پیش تعریف شده و قفل شده باشند.

. را  در لیست، یك كلید از   تا  را انتخاب كرده و   .1
فش��ار دهی��د. اگر كلید مربوطه قبال برنامه ریزی ش��ده اس��ت، 

تغییر را انتخاب كنید.
لیست را برای انتخاب عملكردی كه میخواهید به این كلید   .2

اختصاص دهید مرور كرده و  يا  انتخاب. را فشار دهید. اگر 
ش���ماره گیری س���ریع را انتخاب میكنید، از شما خواسته خواهد 

شد تا یك مخاطب را در لیست مخاطبین انتخاب منایید.
برای استفاده از یك كلید فوری، كلید برنامه ریزی شده را در   .3

حالت غیر فعال فشار داده و نگهدارید.  

فرمان صوتی

به ش��ما امكان میدهد تا دس��تیابی مس��تقیم به ی��ك عملكرد را با 
پیوند دادن آن به یك برچسب صوتی، تنظیم كنید.

ش��ما میتوانید یك فرمان صوتی را به اغلب عملیات پشتیبانی شده 
توسط كلیدهای فوری اختصاص دهید

>مورد جديد< را انتخاب كنید، سپس لیست را برای انتخاب یك   .1
عملكرد مرور منوده و  يا  انتخاب را برگزینید.  

زمانیكه  را فشرده و صحبت كنید، ظاهر شد، برچسب   .2
صوتی خ��ود را ضبط منایید. مطمئن ش��وید ك��ه در یك محیط 
س��اكت هس��تید، یك كلمه كوتاه و ساده را انتخاب كرده و آن را 

به روشنی تلفظ منایید.
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منوی بعدی، دستیابی شما به گزینه های حذف، پخش، عملكرد   .3
و تغیی���ر ص���دا. را فراهم میكند.  بازگش���ت را ب��رای ایجاد یك 

برچسب صوتی دیگر فشار دهید.

برای اس��تفاده از فرم��ان صوتی،  را در حالت غیرفعال فش��ار داده و 
نگهدارید، سپس برچسب صوتی ضبط شده را بگویید.

ب��رای برنام��ه ریزی مجدد ی��ك فرمان صوت��ی: آن را انتخاب كنید،  
تاييد را فشار داده و تغيير عملكرد. را انتخاب منایید. این كار شما را به 

لیست عملكردهای موجود هدایت خواهد كرد.

شماره گیری صوتی

به شما امكان میدهد تا یك برچسب صوتی تنظیم كنید كه شماره 
پی��ش گزیده برای مخاطب مورد نظر را تنها با گفنت برچس��ب صوتی 
مربوطه، ش��ماره گیری می منای��د. برای تنظیم ش��ماره گیری صوتی، 

مراحل زیر را دنبال كنید:
1. >مورد جديد<و سپس یك مخاطب را در لیست انتخاب كنید، 

سپس  يا  گزینه ها را فشار دهید.  

هنگامی كه دفترچه تلفن در تلفن انتخاب میش��ود، شماره مورد 
نظر خود را در لیستی كه ظاهر میشود انتخاب منایید.

هنگامیكه برچسب صوتی افزوده شود؟ ظاهر شد، دستورات   .2
منایش داده شده بر روی صفحه منایش را دنبال منایید.  

برای اس��تفاده از ش��ماره گیری صوتی،  را در حالت غیرفعال فشار 
داده و نگهدارید، س��پس برچس��ب صوت��ی مربوط به ش��ماره ای كه 

میخواهید بگیرید را بگویید.

حداكثر �� برچس��ب صوتی را میتوان تعریف منوده و بین ش��ماره 
گیری صوتی و فرمان صوتی به اش��تراك گذاش��ت. برچسب های 
صوتی ضبط ش��ده در منوی مربوطه قابل دسترس بوده و میتوانند 

حذف، پخش یا تغییر داده شوند.

متاس سريع

این ویژگی به ش��ما امكان میدهد تا چهار شماره  ترجیحی یا بیشتر 
ش��ماره گیری شده را تنظیم منایید. ش��ما میتوانید یكی از آنها را با 
انتخ��اب مناد یا عك��س مربوطه بر روی صفحه ش��ماره گیری منایید و 
بدی��ن ترتیب نیاز به ورود و مرور لیس��ت مخاطبی���ن از بین خواهد رفت. 

برای جزئیات بیشتر بخش "متاس سریع" در صفحه 10 را ببینید.

زبان

ای��ن منو ام��كان انتخاب یك زب��ان برای متام منت ه��ای منو را 
فراهم می سازد. از    يا    برای مرور لیست استفاده كرده 

و یك زبان را با فشردن  يا  انتخاب، برگزینید.
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10. دوربین

تلف��ن هم��راه ش��ما دارای یك دوربی��ن دیجیتال داخلی اس��ت. ش��ما 
میتوانی��د عكس بگیرید، آنها را در تلفن خ��ود ذخیره كنید و یا آنها را 
از طری��ق Bluetooth ي��ا مادون قرمز، به رایانه ش��خصی خود انتقال 
دهید، از آنها بعنوان تصویر زمینه اس��تفاده كنید و یا آنها را از طریق 
MMS یا ایمیل به دوستان خود بفرستید. این فصل، جزئیات مربوط 

به چگونگی استفاده از دوربین را توضیح میدهد.

چگونه...

ای��ن بخش، چگونگی اج��رای معمول ترین عملیات در دوربین ش��ما را 
شرح میدهد.

فعال كردن دوربین

برای فعال كردن حالت دوربین، كافی است  دوربینرا فشار دهید: 
برنامه  كاربردی دوربین بطور خودكار راه اندازی میشود.

بعد از مدت��ی غیر فعال بودن، تلفن بطور خ��ودكار از حالت دوربین 
خارج میشود.

زمانیكه دوربین فعال اس��ت، صفحه  پیش منایش نش��ان داده میشود. 
توجه داشته باشید كه عدسی دوربین از پیش تنظیم شده و نیازی به 

تنظیم فاصله كانونی )فوكوس( ندارد.

ج��دول زیر، جزئی��ات مربوط ب��ه عملكرد كلیدهای مختل��ف در حالت 
دوربین را نشان میدهد.

بزرگ منایی / كوچك منایی.   

افزایش / كاهش جبران میزان نوردهی.   

عکس برداری.

خروج از حالت دوربین و بازگشت به صفحه اصلی. يا 

فعال / غیرفعال كردن تایمر خودكار.

فعال / غیرفعال كردن حالت مسلسل وار.

فعال / غیرفعال كردن چراغ دوربین.

تبدیل بین وضوح های مختلف تصویر.

دستیابی به منوی گزینه ها.

بازگشت به صفحه اصلی.

عکس برداری
كادر عكس خود را تعیین كرده و  را برای گرفنت عكس فشار دهید.  .1

زمانیكه عكس گرفته شد، یك صفحه مشاهده منایش داده   .2
میش��ود.  را برای نادیده گرفنت عكس،  را برای ذخیره كردن 
آن و یا  را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید )”منوی 

دوربین“ را در زیر برای جزئیات بیشتر ببینید(.
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عكسهای ذخيره پوشه   در  عكس  كردن  ذخیره  جهت 
شخصی شما با استفاده از شماره گذاری پیش 
فرض )شما بعداً میتوانید عكس را از خود پوشه 

تغییر نام دهید(.

مادون ارسال توسط... ایمیل،   ،MMS توسط  عكس  ارسال  برای 
.Bluetooth قرمز یا

)بخش تغيير آن  دادن  تغییر  و  عكس  كردن  ذخیره  برای 
"آلبوم عكس" در صفحه 22 را ببینید(.

حالت کنار گذاشنت به  بازگشت  و  عكس  گرفنت  نادیده  برای 
پیش منایش.

اگ��ر هیچ عملی قبل از امتام زمان صفحه مش��اهده اجنام نش��ود، 
عكس بطور خودكار ذخیره خواهد شد.

عكس��ها با اس��تفاده از تاری��خ عكس برداری ن��ام گذاری می 
شوند، مثال "jpg.154157_0410" برای عكسی كه در 4 اكتبر 

در 15 گرفته شده است: 41:57.

تعداد عكس��هایی كه می توانید ذخیره كنید ب��ا توجه به تنظیمات 
موجود متغیر اس��ت: هرچه وضوح عكس بیشتر باش��د، اندازه فایل 
آن نیز بزرگتر می گردد. اگر حافظه كافی باقی منانده باش��د، یك پیام 
به ش��ما هش��دار خواهد داد. در این حالت، باید قبل از ذخیره كردن یك 

عكس جدید مقداری از اطالعات را حذف منایید.

استفاده از تایمر خودكار
در حالت دوربني،  را فشار دهید.  .1

عكس خود را تنظیم كنید، و  را برای شروع شمارش معكوس   .2
10 ثانیه فشار دهید )این مقدار منیتواند تغییر داده شود(.  

 لرا برای توقف زمان س��نج و بازگشت به حالت پیش منایش 
فشار دهید.

سه ثانیه قبل از اینكه عكس گرفته شود، یك صدا پخش   .3
میشود، بعد از گرفنت عكس نیز یك صدا پخش خواهد شد.

MMS ارسال توسط

این ویژگی به شما امكان میدهد تا یك عكس را از طریق MMS ارسال كرده 
و ی��ك ضبط صدا ب��ه آن اضافه منایید. عك��س را میتوانید از آلبوم عكس 

انتخاب كرده و یا از عكسی كه با دوربین گرفته اید استفاده منایید.
یك عكس بگیرید، سپس منو را فشار دهید، یا یك عكس از   .1

آلبوم عكس انتخاب كنید، سپس  يا  گزینه ها را فشار 
.MMS > ...دهید. در هردو حالت، ارسال توسط

هنگامی كه پیام صدا افزوده شود؟ ظاهر شد،  بله را برای   .2
ش��روع ضبط فش��ار دهید. س��پس  ذخيره را ب��رای توقف و 

ذخیره كردن عمل ضبط، یا  لغو را فشار دهید.
یك مخاطب را در لیستی كه ظاهر میشود انتخاب كنید و سپس   .3

به صفحه ایجاد MMS بروید.  ارس����ال را برای فرستادن پیام خود 
فش��ار دهید، یا قبل از فرس��تادن، آن را مطابق میل خود اصالح منایید 
)برای اطالعات بیشتر بخش "MMS جدید" در صفحه 38 را ببینید(.
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منوی دوربین

این بخش، گزینه های منوی دوربین را به تفصیل شرح میدهد.

عکسهای من

زمان��ی كه یك عك��س گرفته و آن را ذخیره میكنی��د، فایل مربوطه در 
پوش��ه  عكس���های من ذخیره میش��ود. زمانی كه منو را باز می كنید، 
عكسهای شما بصورت بند انگشتی منایش داده میشود. از كلیدهای 

پیمایش باال و پایین برای حركت در لیست استفاده كنید.

ب��رای مش��اهده  تصویر متام صفحه،  را فش��ار دهی��د. از كلیدهای 
پیمایش باال و پایین برای حركت در لیست تصاویر استفاده كنید.  

گزینه ها را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

برای منایش عكس در حالت متام صفحه.مشاهده

ابزار ارسال توسط... یك  به  تصویر  یك  انتقال  برای  منو  این  از 
دیگر استفاده كنید. گزینه های موجود عبارتند 

.Bluetooth ایمیل، مادون قرمز و ،MMS :از

تنظیم بعنوان 
تصویرزمینه

بعنوان  شده  انتخاب  عكس  تنظیم  ب��رای 
داده  در پس زمینه ی تصویر منایش  تصویری كه 

میشود.

اندازی تغيير راه  را  تصویر  ویرایش  برنامه   گزینه،  این 
"آلبوم  بخش  بیشتر  جزئیات  برای  میكند. 

عكس" در صفحه 22 را ببینید.

انتخ��اب ای��ن گزین��ه، ویژگیهای زی��ر از تصویر ویژگیها
انتخ��اب ش��ده را منایش میده��د: ن���ام، اندازه 

)برحسب كیلوبایت(، وضوح و قالب.

این گزینه به ش��ما امكان میدهد تا یك تصویر چرخش
را بچرخانی��د؛ گزینه های موج��ود از این قرارند: 
- 90 درج���ه، + 90 درجه، + 180 درجه. تغییرات 

بصورت خودكار اعمال میشوند.

از این گزینه برای تغییر نام یك فایل استفاده كنید.تغییر نام

حذف / حذف 
همه

از این گزینه برای حذف همه یا تعدادی از فایلها 
در پوشه  عكسهای من استفاده كنید. 

منایش اسالید

انتخاب این گزینه، یك منایش اسالید از محتویات پوشه  عكسهای من را 
راه اندازی خواهد كرد. در حین منایش اسالید، هر عكس برای مدتی كوتاه 

بر روی صفحه منایش داده خواهد شد. یكی از كلیدها را برای پایان دادن 
به منایش اسالید و بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.
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عکسبرداری متوالی

فعال كردن این گزینه ی منو به شما امكان میدهد تا با یكبار فشردن 
دكمه، 9 عكس را بصورت "مسلسل وار" بگیرید. توجه داشته باشید 

كه برای استفاده از این حالت، میزان وضوح بایستی بر روی تصویر 
زمینه تنظیم شود )برای اطالعات بیشتر، بخش "تنظیمات" در صفحه 

58 را ببینید.

هنگامیكه دوربین كار پردازش تصاویر را به پایان رساند، این تصاویر 
به صورت بند انگشتی بر روی صفحه منایش داده میشوند. شما 
میتوانید  گزینه ها را برای دستیابی به گزینه های شرح داده 

شده در زیر فشار دهید.

برای ذخیره كردن تصویر انتخاب شده.ذخيره

برای ذخیره كردن متام تصویرها در گروه.ذخيره همه

برای ارسال تصویر انتخاب شده توسط MMS، ارسال توسط...
.Bluetooth ایمیل، مادون قرمز یا

برای حذف تصویر انتخاب شده.حذف

برای حذف كردن متام تصویرها در گروه.حذف همه

زمان��ی كه یك تصویر از گروه را ذخیره ی��ا حذف میكنید، این تصویر از 
منای بندانگشتی حذف شده و در پوشه  عكسهای من ذخیره میشود.

جهت عكس

این ویژگی به شما امكان میدهد تا چگونگی منایش عكسها در آلبوم 
عك��س خود را انتخاب كنید به نحوی كه عكس��ها به درس��تی دیده 

شوند. گزینه های موجود عبارتند از: عكس منظره و عكس چهره.

چراغ قوه

ای��ن گزینه ام��كان تنظیم چ��راغ قوه در حالت روش���ن ی��ا خاموش را 
فراهم میس��ازد. ش��ما همچنین میتوانید كلید  را فشار داده و 

نگهدارید.

قاب ها

ای��ن ویژگی به ش��ما امكان میدهد تا عكس��هایی ب��ا قابهای تزئینی 
بگیرید. پوش��ه  قابهای استاندارد حاوی قابهایی است كه هنگام خرید 

تلفن همراه در آن گنجانده شده اند.

حالت رنگ

ویژگ��ی حال���ت رنگ به ش��ما امكان میده��د تا تع��دادی از جلوه های 
بص��ری را به تصاویر خود اعمال منایید. گزین��ه های موجود عبارتند از: 
هیچكدام، برجس���ته، سیاه و سفید، نگاتیو، قرمز قهوه ای، دیجیتال، لبه 

و لبه 2.
حالت شب

این ویژگی در هنگام فعال بودن به ش��ما امكان میدهد تا در ش��رایط 
كم نور بتوانید عكس بگیرید.



دوربین��

تایمر خودكار

ای��ن ویژگی به ش��ما ام��كان میدهد تا ی��ك عكس را ب��ا وقفه زمانی 
بگیرید به نح��وی كه بتوانید خودتان نی��ز در كادر عكس قرار بگیرید. 
ب��رای اس��تفاده از تایمر خودكار، گزینه  روش���ن را در ای��ن منو انتخاب 
كنید، به حالت چش��می دوربین برگردی��د، كادر عكس خود را تنظیم 

كنید و سپس  را فشار دهید.

روشنایی

از این گزینه  منو برای تنظیم جبران میزان نوردهی صفحه منایش تلفن 
همراه خود استفاده منایید.

تنظيمات

اندازه  عكسهایی وضوح انتخاب  برای  این گزینه  منو  از 
كه می گیرید استفاده كنید. گزینه های موجود 

عبارتند از:
)1024 x 1280( 1/3 مگاپیکسل  •

)480 x 640( VGA  •
 )240 x 320( متوسط  •

)160 x 128( تصوير زكينه  •
لطفاً توجه داشته باشید كه هرچه وضوح عكس 

بیشتر باشد، اندازه فایل آن نیز بزرگتر می گردد.

این من��و امكان تنظیم كیفیت عكس��های گرفته كيفيت عرض
شده با دوربین را میدهد: کم، متوسط، زیاد.

هرچ��ه كیفیت پایین تر باش��د، فای��ل تصویر ایجاد 
ش��ده كوچكتر بوده و به ش��ما امكان ذخیره سازی 

تعداد بیشتری عكس بر روی تلفن همراه را میدهد.

تنظیمات پیش 
فرض

برای بازنش��انی متام تنظیمات دوربی��ن به مقادیر 
پیش ف��رض. یك پیام هش��دار ظاهر میش��ود: آیا 
واقع���ا مایلید متام پارامترها را بازنش���انی منایید؟ بله 

یا خیر را انتخاب كنید.

راهنما

این گزینه منو، راهنمایی هایی در مورد گرفنت عكسها با تلفن همراه 
تان را در اختیار شما قرار میدهد.
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مخاطبی��ن در یکی از دو دفترچه تلفنهای موجود ذخیره ش��ده اند: در 
س��یم کارت )تعداد ورودیها بس��تگی به ظرفیت کارت دارد( یا در تلفن 
شما )تا 999 نام(. هنگام ورود نامهای جدید، آنها فقط به دفتر تلفنی 

که انتخاب کرده اید افزوده خواهند شد.

کپی در تلفن

ای��ن گزینه محتوی س��یم کارت را در تلفن کپی خواهد کرد. اگر کپی 
کردن اتوماتیک دفتر تلفن سیم را لغو کرده باشید یا آن را قطع کنید، 
هنگام روش��ن ک��ردن تلفن، می توانی��د این کار را بطور دس��تی با این 

گزینه اجنام دهید.

دوبار انتخاب این گزینه متام نامها را کپی خواهد منود.

انتخاب مخاطبین

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد ت��ا دفتر تلفن مورد  اس��تفاده، یا در 
س���یم ی��ا در تلفن، را انتخاب منایید.    ي��ا    را برای انتخاب یک دفتر 
تلفن فشار داده، سپس فشار داده و سپس  انتخاب يا  را فشار 
دهید.مخاطبین��ی که به دفتر تلفن انتخاب ش��ده افزوده ش��ده اند را 
بعداً می توان در دیگری از طریق کپی در سیم کارت یا کپی در تلفن، 

کپی منود.

تلف��ن همراه ش��ما در هر زمان فقط م��ی تواند یک دفت��ر تلفن را 
پش��تیبانی کند و اطالع��ات مربوط ب��ه دیگری را نادی��ده خواهد 
گرف��ت، مثاًل اگ��ر "Smith" در هر دو دفتر تلفن موجود باش��د و اگر 
ش��ما آن را در تلفن حذف کنید، نام وی در س��یم کارت بدون تغییر 

باقی خواهد ماند.

حذف همه

برای حذف متام مخاطبین بیکباره. این گزینه در مورد دفترتلفن موجود 
در تلفن قرار اعمال می شود نه در مورد سیم کارت.

متاس سریع

برای دسترس��ی به ویژگیهای متاس س���ریع که به شما اجازه می دهد تا 
چهار عدد از پر اس��تفاده ترین ش��ماره تلفنهایی که شماره گیری می 

کنید را تعیین کنید. به "متاس سریع" در صفحه 10 مراجعه کنید.

دفترچه آدرس

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا نامی را جس��تجو کرده، سپس آن و 
اطالعات مربوط به آن )ش��ماره های تلفن، نش��انیهای  ایمیل و غیره( 
را ویرایش و مدیریت کنید.  این منو امکان دسترس��ی به همان زمینه 
هایی که هنگام انتخاب یک نام از صفحه اصلی انتخاب می شود، را 

در اختیارتان قرار می دهد.
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ش��ماره مخاط��ب انتخاب ش��ده در روی خط روش��ن ش��ده در انتهای 
صفحه منایش داده خواهد شد.  برای جستجوی یک نام:

 تا 
و 

کلید حرفی که می خواهید در لیس��ت جستجو 
شود را فشار دهید )مثال، برای دسترسی به حرف 

"U"   را دوبار فشار دهید(.
اولین مورد ذخیره ش��ده که با این حرف شروع می 

شود در لیست انتخاب می شود.

 أو 

>جستجو...<
ای��ن کلید را فش��ار داده ی��ا این گزین��ه را انتخاب 
کنید، سپس اولین حروف نامی که بدنبال آن می 
گردید را وارد کرده و  را فش��ار داده تا مستقیما 

به آن نام بروید.

در دفترتلفن سیم

مخاطبی را در دفتر تلفن س��یم انتخاب کنید و  يا گزینه ها را برای 
دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

کپی در تلفنارسال MMSتغيير

حذفشماره گیری صوتیجزئيات

افزودن به لیست سیاهشماره گیری سریعمتاس

SMS  ارسال

در دفترتلفن موجود در تلفن

نام��ی را از دفتر تلفن، تلفن خود انتخاب کنید. هنگامی که نام انتخاب 
ش��ده چندین ش��ماره یا زمینه )به زیر مراجعه کنید( را منایش می دهد، 
فقط کافی اس��ت ت��ا    يا   را برای رفنت از ی��ک زمینه به زمینه دیگر 
)اطالعات زمینه انتخاب ش��ده در انتهای صفحه ظاهر ش��ده و روش��ن 

خواهند شد(  فشار دهید.

 يا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

ارسال توسطانتخاب ملودىتغيير نام

حذفارسال SMSمنايش

افزودن به لیست سیاهارسال MMSمتاس

انتخاب تصویر

>منايش< را برای دسترس��ی به لیس��ت ش��ماره ها یا زمینه های ذخیره 
ش��ده مربوط به این مخاطب را انتخاب کنی��د.  >جديد< را برای  ایجاد 
ی��ک زمینه جدید یا انتخاب یکی از ش��ماره ها انتخاب کرده و  را برای 
دسترس��ی ب��ه دس��ته دوم گزینه ها فش��ار دهید.  تغییر، متاس، ارس���ال 
SMS، ارس���ال MMS و حذف هم��ه گزینه های مش��ابه مانند موارد 

لیست شده در باال می باشند. بعالوه موارد زیر را هم پیدا خواهید منود:

برای تغییر شماره زمینه انتخاب شده.تغيير
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برای منایش جزئیات زمینه انتخاب شده.منايش

کپی در سیم 
کارت

دفترتلفن  از  مخاطب  یک  ک��ردن  کپی  ب��رای 
موجود در تلفن همراه به دفتر تلفن سیم کارت 
تعویض  هنگام  همیشه  تلفن  دفتر  کار  این  )با 
دیگر،  تلفن  از  استفاده  هنگام  یا  دفترتلفنها 

بهنگام می گردد(.

شماره گیری 
صوتی

برای تعیین برچسب صوتی که با مخاطب هنگام 
 53 صفحه  )به  شود  گرفته  متاس  وی  نام  تلفظ 

مراجعه کنید(.

شماره گیری 
سریع

برای تنظیم دسترسی مستقیم به این مخاطب 
 53 صفحه  )به  کلید  یک  با  آن  دادن  پیوند  با 

مراجعه کنید(.

پیش فرض 
کردن

پیش  شماره  کنید  وارد  که  ای  شماره  اولین 
دادن  فشار  هنگام  که  شود  می  شما  فرض 
این  شود.  می  گیری  شماره  خودکار،  بطور   
گزینه به شما اجازه می دهد تا شماره دیگری 

را بعنوان پیش فرض انتخاب کنید.

انتخاب تغيير نوع شماره  زمینه  نوع  تعریف  یا  تغییر  برای 
شده.

زمینه های حرفی عددی )یادداشت و ایمیل( را فقط می توان تغییر 
دادن یا حذف کرد.

شخصی سازی مخاطبین

مخاطبین ذخیره ش��ده در دفترتلفن دستگاه را می توان با یک عکس 
و/یا صدا ش��خصی منود تا زمانی که فردی مت��اس می گیرد، تصویر و/یا 

صدای مربوط به این نام منایش داده شده یا پخش گردد.

ای��ن ویژگ��ی فق��ط هنگامی موجود اس��ت ک��ه ش��ما دفترتلفن 
دستگاه را انتخاب کنید.

شماره شخصی

مورد ش���ماره ش���خصی که در لیست مخاطبین ظاهر می شود به شما 
اجازه می دهد تا شماره تلفن شخصی خود را ذخیره کنید. توصیه می 
کنیم که ش��ماره تلفن همراه خود و همچنین سایر اطالعات مربوط 

دیگر را هم وارد کنید.

اگرچ��ه متامی این زمینه ها می توانند خالی باش��ند، مورد ش���ماره 
شخصی را منی توان حذف کرد.

شماره اضطراری

ش��ماره اضطراری با ش��ماره خدمات اضطراری در کش��ور شما متاس 
خواهد گرفت. در بیشتر موارد، می توانید با این شماره حتی اگر سیم 

کارت نداشته باشید یا اگر پین را وارد نکرده باشید، متاس بگیرید.

در اروپا شماره استاندار اورژانس ��� و در انگلستان ��� می باشد.
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افزودن مخاطب

در دفترتلفن سیم
افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید، سپس  انتخاب يا   .1

  را انتخاب کنید.
سپس نام را وارد کرده و  را فشار دهید.  .2

شماره مربوطه را وارد کرده، سپس نوع شماره تخصیص داده   .3
شده به نام )تلفن، منابر یا داده( را انتخاب و  را برای ذخیره منودن این 

نام در دفتر تلفن انتخاب کنید.

یک شماره محدود به 40 رقم می شود که این مورد به سیم کارت 
بس��تگی دارد. ورود پیشوندهای بین املللی، کد کشور و منطقه به 

شما اجازه می دهد تا شماره را از هر مکانی شماره گیری کنید.

در دفترتلفن موجود در تلفن
افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید، سپس  انتخاب يا   .1

  را انتخاب کنید.
نام خانوادگی، سپس نام )تا بیست حرف التین( را وارد کرده؛ یکی   .2

از دو زمینه می تواند خالی باشد اما نه هر دو.
سپس نوع شماره یا نوع زمینه را انتخاب کنید. زمینه های عددی   .3
م��ی توانن��د تا 40 حرف و یک عالم��ت "+" را ذخیره کنید و زمینه 
های حرفی عددی )ایمیل و یادداش��ت( می توانند تا 50 حرف التین 
را ذخی��ره کنند. هر مخاطب می توان��د حداکثر تا 5 زمینه عددی 
داش��ته باشد )مثال، 2 ش��ماره تلفن همراه، 3 شماره محل کار، 

آدرس ایمیل و یک یادداشت متنی(.
شماره یا منت مربوطه را وارد کرده و  را فشار دهید.  .4

برای شخصی کردن این مخاطب، به "شخصی سازی مخاطبین   .5
خود" در صفحه 61 مراجعه کنید.

شماره خدمات

وابسته به اشتراک و اپراتور.

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا با انواع س��رویس دهنده های صوتی 
مانن��د خدمات مش��تریان مت��اس گرفته، اطالع��ات دریافت ک��رده، در 
لیستهای پستی مشترک شده، و غیره. خدمات موجود بر اساس نوع 

اشتراک شما متفاوت می باشند.

وضعیت

ای��ن منو را برای منای��ش تعداد کل مخاطبینی که در ه��ر دفتر تلفن از 
تعداد کل شماره موجود ذخیره منوده اید، انتخاب کنید.
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منوهای توصیف شده در این بخش برای مدیریت نحوه کار تلفن شما 
با متاسها وهزینه های مربوط به آن می باشد.

زمانهای متاس

این منو به ش��ما اج��ازه می دهد تا هزینه و طول متاس��های  
خود را پی گیری کنید. بیشتر گزینه های زیر به نوع اشتراک 

وابسته می باشند.

شمارشگر داده

شمارشگر GPRS به شما اجازه می دهد تا روی مقدار داده های دریافت 
ش��ده از طریق جلس��ات GPRS نظارت کنید. این ویژگی بس��تگی به 
ش��بکه و نوع اشتراک دارد. این ویژگی امکان دسترسی به گزینه های 

زیر را به شما می دهد:

این گزینه آخرین جلسه ارتباط یا حجم انتقال از جلسه کامپیوتر
کامپیوتر شما را منایش می دهد.

این گزینه آخرین جلس��ه ارتب��اط یا حجم انتقال جلسه موبایل
از تلفن همراه )مثال، بعد از اتصال WAP از طریق 

GPRS( را منایش می دهد.

شمارش��گر های متاس که توس��ط تلفن همراه شما مدیریت می 
ش��وند ممکن اس��ت با آنانی که توسط اپراتور اس��تفاده شده اند 
متفاوت باش��ند. بنابراین باید شمارش��گر های مت��اس منایش داده 
ش��ده روی صفح��ه را بعنوان م��وارد اطالعاتی در نظ��ر بگیرید نه 

بعنوان نرخ هزینه واقعی.

شمارشگر متاس

این ویژگی برای پی گیری متاس��های GSM ورودی و خروجی استفاده می 
شود.

اطالعات آخرین 
متاس

برای منایش زمان و/یا هزینه آخرین متاس شما.

ب��رای منای���ش ی��ا بازنش���انی ط��ول زمان متاس��های إجمالي املدة
خروجی یا ورودی.
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ب��رای منای��ش هزین��ه جم��ع ش��ده و ب��رای تنظی��م کل هزینه
شمارش��گر روی صفر )ممکن است با کدهای PIN یا 

PIN2 حفاظت شده باشد(.
• منایش هزینه مصرف شده بر اساس میزان هزینه.

• بازنشانی کل هزینه جاری.
• منایش موازنه رای بررسی اعتبار باقیمانده )بر اساس 

• محدودیت هزینه(.
• محدودیت هزینه خاموش

• حدود هزینه برای ورود محدودیت هزینه در منوی 
• منایش موازنه.

• میزان هزینه برای تعیین نرخ هر واحد ابتدا نوع پول 
استفاده شده را وارد کنید )حداکثر 3 حرف(، سپس 

هزینه هر واحد را وارد کنید.

تنظیمات

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد تا متام گزینه ه��ای مربوط به متاس را 
تنظیم کنید: هدایت متاس، انتظار متاس و غیره.

اطالعات پایان متاس

برای روش���ن یا خاموش کردن منایش سیستماتیک طول و/یا هزینه هر 
متاس در هنگام قطع تلفن.

پاسخ با هر کلید

هنگام روش���ن بودن، این گزینه ها به ش��ما اجازه می دهد تا متاس��ی 

را با فش��ار دادن هر کلید، بجز  )اس��تفاده شده برای رد کردن یک 
متاس(، قبول کنید.

انتظار

GSM در مورد همه متاس���ها، متاس���های صوتی، متاسهای منابر و با متاس
متاس���های داده اعمال می ش��ود. هنگام فعال بودن 
این گزینه، هنگامی که فردی سعی کند تا با شما 
متاس بگیرد، در حین متاس ش��ما ی��ک بوق خواهید 
ش��نید. گزین��ه وضعی���ت را برای فهمی��دن اینکه 

انتظار متاس GSM فعال است، انتخاب کنید.

با متاس 
GPRS

به ش��ما اجازه می ده��د تا انتظار مت��اس را برای 
متاس��های ورودی در هن��گام برق��رار ب��ودن اتصال 

GPRS، روشن یا خاموش کنید.

شناسه متاس گیرنده

ب��رای منایش یا مخفی کردن هویتتان )یعنی ش��ماره تلفنتان( در هنگام 
ارتباط وضعیت به ش��ما اطالع می دهد که کدام گزینه فعال ش��ده 

است.

هدایت متاس

برای انتقال متاسهای ورودی به جعبه پستی یا یک شماره تلفن )چه 
در مخاطبین شما باشد یا نباشد( استفاده می شود و در موارد زیر 

اعمال می شود: متاسهای داده، متاسهای صوتی و متاسهای منابر.



�� اطالعات متاس

مت��ام متاس��های ورودی را انتقال می ده��د. اگر این غير مشروط
گزین��ه را انتخاب کنید، هیچ متاس��ی را تا زمانی 

که غیر فعال شود، دریافت نخواهید کرد.

به ش��ما اجازه می دهد تا زمانی که می خواهید مشروط
متاس انتقال داده شود را انتخاب کنید: در صورت 
عدم پاسخگویی، در صورت عدم دسترسی یا در 
صورت مش���غول بودن هر گزینه م��ی تواند بطور 

جداگانه تنظیم شود.

وضعی��ت مت��ام متاس��های هدایت ش��ده را منایش وضعيت
خواهد داد.

قبل از فعال کردن این گزینه، باید ش��ماره صندوق پس��ت صوتی خود 
را وارد کنی��د )ب��ه بخش بعد مراجع��ه کنید(. این ویژگی وابس��ته به 
اش��تراک اس��ت و با انتقال مت��اس که هنگام در جری��ان بودن یک/چند 

متاس اتفاق می افتد، متفاوت می باشد.

صندوقهای پستی

برای وارد کردن ش��ماره های صندوق پست صوتی )اگر در سیم کارتتان 
موجود نباشد(.

در برخی از موارد، ممکن است الزم باشد تا دو شماره وارد کنید: یکی 
برای گوش دادن به صندوق پس��تی، و دیگری برای هدایت متاسها. با 

اپراتور برای اطالعات بیشتر متاس بگیرید.

متاس مجدد خودکار

هنگامی که روش����ن باش��د، در صورتی اشغال بودن ش��ماره فردی که با وی متاس 
می گیرید، تلفن بطور خودکار شماره را مجددا خواهد گرفت تا یک ارتباط موفق 
برقرار گردد یا حداکثر تعداد شماره گیری مجدد اجنام داده شود )10(. تلفن در شروع 
ه��ر مت��اس بوق می زند و در صورت موفقیت آمیز بودن مت��اس، یک بوق خاص از خود 

تولید می کند. زمان شماره گیری مجدد با هر با شماره گیری افزایش می یابد.

لیست متاس

ای��ن منو لیس��ت متاس��های ورودی و خروجی، تعداد دفعات ش��ماره گیری مجدد 
خودکار و جزئیات متاس را به شما نشان می دهد. انواع مختلف متاس – متاسهای 
اجنام شده، متاسهای از دست داده شده و متاسهای دریافت شده — هر کدام با منایه 
متفاوتی منایش داده می ش��وند. این موارد به ترتیب زمانی که جدیدترین مورد در 
باال قرار گرفته است، منایش داده می شود. در صورتی که متاس گیرنده در لیست 

مخاطبین شما ذخیره شده باشد، نام متاس گیرنده منایش داده می شود.

بازنشانی

برای بازنشانی یکباره کامل لیست و حذف متاسهای لیست شده.

لیست متاس

شماره را از لیست انتخاب کنید، و  را برای شماره گیری مجدد فشار 
داده یا  یا  گزینه ها را برای دسترسی به این گزینه ها فشار دهید: 

 ،MMS ارسال ،SMS جزئیات، متاس، متاس هندزفری با این مخاطب، ارسال
حذف متاس انتخاب شده یا ذخیره شماره مربوطه )اگر از قبل در دفتر تلفن 

شما نباشد(.



منادها و عالیم��

منادها و عالیم
در حال��ت غیر فع��ال، عالیم متعددی بطور همزم��ان در صفحه اصلی 

منایش داده می شوند.

اگرعالمت شبکه منایش داده نشود، شبکه در حال حاضر موجود 
منی باشد. ممکن است در منطقه ایی که دریافت بد دارد قرار داشته 

باشید، جابجایی به مکان دیگر ممکن است مفید باشد.

ساکت – تلفن شما هنگام دریافت متاس زنگ منی زند.

لرزشی – تلفن شما هنگام دریافت متاس می لرزد.

اتصال GPRS – تلفن شما به شبکه GPRS وصل شده است.

پیام  SMS – شما یک پیام جدید دریافت کرده اید.

پست صوتی – شما یک پست صوتی جدید دریافت کرده اید.

باتری – میله ها نشاندهنده میزان باتری می باشند
)4 میله= کامل، 1 میله = کم(.

ساعت زنگدار – فعال شد.

رومینگ – هنگامی که تلفن ش��ما در شبکه دیگری بجز شبکه 
موجود ثبت ش��ده باش��د )خصوصاً هنگامی که خارج از کشور 

می باشید(.

SMS پر – حافظه پیامها پر می باش��د. پیامهای قدیمی را 
برای دریافت پیامهای جدید حذف کنید.

هدایت متاس بدون ش�رط به ش�ماره – متام متاسهای صوتی 
ورودی به شماره دیگری بجز پست صوتی هدایت می شوند.

هدای�ت متاس به صندوق پس�ت صوتی – متام متاس��ها به 
پست صوتی هدایت می شوند.

منطقه اصلی – منطقه ای که توسط اپراتور شبکه تعیین 
گردیده اس��ت. بس��تگی به اش��تراک دارد، ب��ا ارایه کننده 

خدمات برای اطالعات بیشتر متاس بگیرید.

شبکه GSM: تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است.
کیفی�ت دریاف�ت: هر چه میله های بیش��تری منایش داده ش��ود، 

دریافت بهتر خواهد بود.

گپ SMS – این گزینه روی روشن است.

حافظه پر – حافظه تلفن پر است. برخی از اطالعات ذخیره 
شده را برای ذخیره موارد جدید پاک کنید.

پیام MMS – شما یک پیام جدید مالتی مدیا دریافت کرده اید.

پیام WAP – شما یک پیام در جعبه پوش WAP دریافت کرده اید.

خام�وش و روش�ن کردن خودکار – این گزینه روی روش����ن 
تنظیم شده است.



�� احتیاطات

احتیاطات
امواج رادیویی

تلف��ن همراه ش��ما یک دس��تگاه گیرنده و فرس��تنده 
رادیویی کم قدرت اس��ت. هنگامی که این دستگاه کار 
در ح��ال کار اس��ت، امواج رادیویی را ارس��ال و دریافت می 
کند. امواج رادیویی صدای یا س��یگنال دیتای ش��ما را به 
ایستگاه اصلی انتقال می دهند و این ایستگاه به شبکه تلفن وصل 
ش��ده است. این شبکه قدرتی که تلفن با آن این سیگنالها را ارسال 

می کند، کنترل می مناید.
تلفن شما امواج رادیوی در فرکانس GSM )1900/ 1800/ 900 کیلو   •

هرتز( را ارسال/دریافت می کند.  
شبکه GSM قدرت ارسال )0/01 تا 2 وات( را کنترل می کند.  •

تلفن شما مطابق با متام استانداردهای ایمنی می باشد.  •
عالمت CE در تلفن شما نشان دهنده مطابقت با قوانین مطابقت   •

الکترومغناطیس اروپا )شماره EEC/89/336( و قوانین ولتاژ پایین   
)شماره EEC/73/23( می باشد.  

این تلفن از جهت اس��تفاده در نزدیکی بدن انسان، آزمایش شده است 
و هنگام��ی که ب��ا لوازمی که دارای هیچ گون��ه قطعات فلزی نبوده و 
هدست حداقل 1/5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد، مطابق با 
مقررات تشعشع FCC RF می باشد. استفاده از سایر لوازم می تواند 
متضم��ن مطابقت با قوانین FCC RF نباش��د.  تلفن س��لولی همراه 

ش��ما حتت مس��ئولیت شما اس��ت. برای جلوگیری از صدمه رساندن 
به ش��ما یا س��ایرین یا به خود تلف��ن، متام دس��تورالعملهای ایمنی را 
مطالعه کرده و هر کس که تلفن ش��ما را قرض می مناید را هم آگاه 
کنید. همچنین برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن شما، این 

موارد را رعایت کنید:

تلفن خود را در مکانی امن نگاه داش��ته و آن را از دس��ترس 
کودکان دور نگاه دارید. 

از نوش��نت کد پین خود جلوگیری کنید. به جای نوشنت کد 
سعی کنید آن را بخاطر بسپارید.

در صورت��ی ک��ه بخواهید برای مدت طوالنی از تلفن اس��تفاده نکنید، 
تلفن را خاموش و باتری آن را خارج کنید.

ک��د پین را بعد از خرید تلفن و فع��ال کردن متام گزینه های محدودیت 
متاس، تغییر دهید.

طراحی تلفن ش��ما مطابق با متامی قوانین و مقررات جاری 
می باش��د. با این وجود تلفن شما ممکن است باعث تداخل 
با سایر لوازم الکترونیکی گردد. در نتیجه باید متام توصیه 
ه��ا و مقررات محلی را هنگام اس��تفاده از تلفن همراه در 
خان��ه و بی��رون از خانه رعای��ت منایید. مقررات مربوط به اس��تفاده از 

تلفنهای همراه در خودروها و هواپیماها بسیار سخت می باشد.
مدتها اس��ت که عموم مردم نگران خطرات سالمتی   
ممکن برای اس��تفاده کنن��ده از تلفنهای همراه می باش��ند. حتقیقات 
کنونی در مورد فن آوری رادیوی که شامل فن آوری GSM هم می شود، 
جمع آوری و مرور ش��ده اس��ت و اس��تانداردهای ایمنی ب��رای تضمین 



احتیاطات��

حفاظت در برابر تشعش��عات ام��واج رادیویی از میان آنان اس��تخراج 
گردیده است. تلفن همراه شما مطابق با متامی استاندارهای ایمنی 
ج��اری و مقررات مربوط به جتهی��زات رادیویی و جتهی��زات ترمینالهای 

مخابراتی EC/1999/5 می باشد.

همیشه تلفن را خاموش کنید...

جتهیزات الکترونیکی حس��اس و یا جتهیزات دارای حفاظت کم ممکن 
اس��ت حتت تاثیر امواج رادیوی قرار گیرند. این تداخل ممکن است باعث 

بروز حادثه شود.

قبل از س��وار ش��دن ب��ه هواپیما و/ی��ا هنگام ق��رار دادن 
تلف��ن در اثاثیه خود ای��ن موارد را رعایت کنید: اس��تفاده 
از تلفنه��ای همراه در هواپیما ممکن اس��ت ب��رای کارکرد 
هواپیما خطرناک بوده، یا باعث قطع ش��بکه تلفن همراه می ش��ود و 

ممکن است عملی غیر قانونی باشد.

بیمارس��تانها، درمانگاهه��ا، س��ایر مراک��ز مراقب��ت  در 
بهداش��تی و اماک��ن دیگ��ر ک��ه ممک��ن اس��ت در نزدیکی 

جتهیزات پزشکی قرار داشته باشید.

در محلهایی که دارای جو انفجاری بالقوه باش��د )مثال، 
پم��پ بنزی��ن و مناطقی که ه��وا دارای ذرات��ی مانند پودر 

فلزات باشد(.

درخودروی��ی که محصوالت قابل اش��تعال حمل می کن��د )حتی اگر 
خودرو پارک ش��ده باش��د( یا در خودرویی که با  گاز نفت مایع ش��ده 
)LPG( کار م��ی کن��د، ابتدا بررس��ی کنید که خ��ودرو مطابق قوانین 

ایمنی معمول باشد.

در مناطقی که از ش��ما خواسته شده اس��ت تا دستگاههای رادیوی 
را خام��وش کنید مانند معادن یا س��ایر مناطقی ک��ه در آنان عملیات 

انفجار در حال جریان است.

حت��ت تاثیر قرار گرف��نت جتهیزات الکترونیکی اس��تفاده 
ش��ده در خودرو در براب��ر امواج رادیوی را از س��ازنده خودرو 

سؤال فرمایید.

ضربان ساز
اگر دارای ضربان ساز می باشید:  

هنگامی که تلفنتان روشن است، همیشه تلفن خود را 15 سانتی   •
متر دورتر از ضربان ساز قرار دهید تا از تداخل بالقوه جلوگیری بعمل 

آورید.
تلفن خود را در کیف گردن آویز حمل نکنید.  •

از گوشی که سمت مخالف ضربان ساز است استفاده کنید تا   •
تداخل بالقوه را به حدااقل برسانید.  

در مناطقی که مشکوک به تداخل می باشند، تلفن را خاموش  •
کنید.  
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سمعک

اگر از س��معک استفاده میکنید، با پزش��ک و سازنده سمعک خود 
مش��اوره کنید تا در مورد حتت تاثیر قرار گرفنت دستگاه خود اطالعاتی 

را کسب کنید.

بهبود کارآیی

برای اینکه کارایی تلفن خود را بهبود بخشید، ایجاد انرژی رادیویی را 
کاه��ش داده، مصرف بات��ری را کاهش داده و عملیات ایمن را تضمین 

منایید، از موارد زیر پیروی کنید:

ب��رای کارکرد بهین��ه و رضایت بخش تلف��ن، توصیه می 
ش��ود که از تلف��ن خود در وضعیت عادی اس��تفاده کنید 
)هنگام��ی ک��ه از حال��ت هندزف��ری ی��ا ل��وازم هندزفری 

استفاده منی کنید(.

تلفن خود را در درجه حرارتهای شدید قرار ندهید.  •
از تلفن خود با دقت استفاده کنید. هر گونه سؤ استفاده ضمانت   •

بین املللی را باطل می کند.  
تلفن را در هیچ گونه مایعی فرو نبرید، در صورتی که تلفن خیس   •

اس��ت، آن را خام��وش کرده، بات��ری را بیرون آورده و قبل از اس��تفاده 
مجدد اجازه دهید تا تلفن برای 24 ساعت خشک شود.

برای متیز کردن تلفن، آن را با یک پارچه نرم متیز کنید.  •
دریافت و برقراری متاس مقداری یکسان از انرژی را مصرف می کند.  •

ب��ا این وجود، تلفن همراه در حالت غیر فعال وقتی در مکان مش��ابه 

قرار داده شود، انرژی کمتری مصرف می کند. هنگامی که در صفحه 
غیر فعال می باش��ید و هنگامی که در حال حرکت هس��تید، تلفن 
ش��ما انرژی مصرف می کند و اطالع��ات مکانی خود را برای بهنگام 
س��ازی به ش��بکه ارس��ال می کند. تنظیم روش��نایی صفحه برای 
زم��ان کوتاهتر و همچنین جلوگی��ری از اجتناب از حرکت در منوهای 
ه��م باعث صرفه جوی��ی در انرژی بات��ری برای تلف��ن زدن طوالنی تر و 

عملکردهای آماده بکار خواهد گردید.

اطالعات باتری
برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد.  •

فقط از شارژر تعیین شده استفاده کنید.  •
باتری را نسوزانید.  •

شکل باتری را عوض نکرده و باتری را باز نکنید.  •
اجازه ندهید تا اشیاء فلزی باعث بروز اتصال کوتاه در اتصاالت   •

باتری شوند )مانند کلیدهایی که در جیب قرار دارند(.  
از قرار گرفنت در برابر درجه حرارتهای شدید )°60> درجه سلسیوس   •
یا 140° درجه فارنهایت(، رطوبت و یا محیطهای اس��یدی جلوگیری 

بعمل آورید.

فقط باید از ل��وازم اصلی Philips اس��تفاده کنید، چون 
اس��تفاده از سایر لوازم ممکن است به تلفن شما صدمه 

رسانده و کلیه ضمانتها تلفن Philips را باطل مناید.

مطمئن شوید که بخشهای آسیب دیده فوراً توسط تکنسین مجاز 
تعویض می ش��وند و حتما بخش��های آس��یب دیده با قطعات اصلی 

Philips تعویض گردند.



احتیاطات�0

تلفن همراه شما و اتوموبیلتان

حتقیقات نش��ان داده اس��ت که صحبت کردن با تلفن در  
هن��گام رانندگی مترکز ش��ما را پایین م��ی آورد که ممکن 

است خطرناک باشد. از موارد زیر پیروی کنید:

کلیه دقت خود را معطوف رانندگی کنید. قبل از استفاده از تلفن   •
به کنار جاده کشیده و پارک کنید.  

به قوانین محلی در کشورهایی که رانندگی می کنید و در آنان از   •
تلفن GSM خود استفاده می کنید احترام بگذارید  

اگر می خواهید از تلفن خود در خودرو استفاده کنید، کیت هندزفری   •
اتومبیل را که برای همین منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت را نصب 

کنید.
مطمئن شوید که تلفن و کیت ماشین سر راه کیسه های هوا و   •

سایر جتهیزات ایمنی که در اتوموبیل نصب شده است قرار نگرفته 
اند.

اس��تفاده از سیس��تم هش��دار برای کار با چراغ یا بوق خودرو بجهت 
نش��ان داده متاس��های ورودی تلفن��ی در ج��اده ه��ای عموم��ی برخی از 

کشورها ممنوع می باشد. مقررات محلی را بررسی کنید.

EN 60950 نرم

در ه��وای داغ ی��ا بعد از ق��رار گرفنت طوالنی در زیر نور خورش��ید )مانند 
پش��ت پنجره یا پنجره ماش��ین(، درجه حرارت جعبه تلفن ممکن است 

افزایش یاب��د، خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باش��د. 
هنگام برداشنت تلفن خود بسیار مراقب باشید و همچنین از استفاده 

از تلفن در درجه حرارت باالی 40° درجه سلسیوس خودداری کنید.

مراقبت از محیط زیست

بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریخنت مواد 
بس��ته بندی ش��ده، باتریهای استفاده ش��ده و تلفنهای 

قدیمی را رعایت کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.

ش��رکت Philips باتری و بس��ته بندی را با عالیم استاندارد مربوط به 
تبلیغ بازیافت و دورریزی مناسب زباله عالمت گزاری کرده است.

بات��ری نباید با زبال��ه های معمولی خانگ��ی دورریخته 
شود.

بسته بندی عالمت گزاری شده قابل بازیافت است.

ب��ه سیس��تم  مل��ی بازیابی بس��ته بن��دی و بازیافت 
مربوطه کمک مالی شده است.

ماده پالستیکی قابل بازیافت می باشد )همچنین نوع 
پالستیک را هم شناسایی می کند(.



�� عیب یابی

عیب یابی
تلفن روشن منی شود

باتری را بیرون آورید و دوباره نصب کنید. س��پس تلفن را ش��ارژ کرده تا 
مناد باتری از حرکت باز ایستد. تلفن را از شارژر جدا کرده و سعی کنید 

تا تلفن همراه را روشن کنید.

صفحه منایش هنگام روش��ن شدن مس��دود شد را منایش 
می دهد

کس��ی سعی کرده تا از تلفن شما استفاده کند اما کد پین یا کد باز 
کردن قفل )PUK(  را منی دانس��ته اس��ت. با ارایه کننده سرویس خود 

متاس بگیرید.

صفحه منایش خرابی IMSI را منایش می دهد
این مش��کل مربوط به اش��تراک شما می باش��د. با اپراتور خود متاس 

بگیرید.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت منی کند
کلید قطع را برای مدت طوالنی فش��ار دهید، بررس��ی کنید که سیم 
کارت و باتری بطرز صحیح نصب ش��ده باش��ند و دس��تگاه را مجدداً 

روشن کنید.

عالمت شبکه منایش داده منی شود
اتصال ش��بکه موجود منی باش��د. یا در س��ایه رادیویی )در یک تونل یا 
بین س��اختمانهای بلند( قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش 
ش��بکه قرار دارید. از جای دیگر این کار را امتحان کنید، س��عی کنید 
دوباره به ش��بکه وصل ش��وید )خصوصاً هنگامی که خارج از کشور 

می باش��ید(، در صورتی ک��ه تلفن همراه ش��ما دارای آننت خارجی می 
باشد، بررسی کنید که آننت در محل خود قرار داشته باشد یا با اپراتور 

شبکه برای دریافت کمک/اطالعات متاس بگیرید.

صفحه منایش به فش��ارهای کلید شما جواب منی دهد )یا 
صفحه به آهستگی جواب می دهد(

صفحه منایش در درجه حرارتهای پایین آهس��ته تر پاسخ می دهد. این 
عمل عادی است و روی عملیات تلفن تاثیر منی گذارد. تلفن را به محل 
گرمتر ببرید و دوباره تالش کنید. در سایر موارد با فروشنده تلفن متاس 

بگیرید.

باتری شما بنظر می رسد بیش از حد داغ شده است
ممکن  است از شارژری استفاده می کنید که برای تلفن شما مناسب 
منی باش��د. ممطئن ش��وید که از لوازم اصلی Philips که با تلفن ارایه 

شده است استفاده می کنید.

تلفن شماره تلفنهای متاسهای ورودی را منایش منی دهد
این ویژگی به ش��بکه و نوع اشتراک بستگی دارد. اگر شبکه شماره 
متاس گیرنده را ارسال منی کند، تلفن متاس 1 یا نگهداشته شد را بجای 
شماره منایش می دهد. با اپراتور خود برای اطالعات دقیقتر در مورد این 

موضوع متاس بگیرید.

منی توانید پیامهای متنی ارسال منایید
برخی شبکه ها اجازه منی دهند تا تبادل پیام از شبکه های دیگر اجنام 
شود. ابتدا بررسی کنید که شماره مرکز SMS را وارد کرده باشید، یا 

با اپراتور برای اطالعات دقیق در مورد این موضوع متاس بگیرید.
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منی توانید عکسها را دریافت و/یا ذخیره کنید
در صورتی که عکس بیش از حد بزرگ باشد، نام آن بیش از حد 
طوالنی باشد یا اگر فرمت فایل آن صحیح نباشد، ممکن است 

تلفنتان آن عکس را قبول نکند.

فکر می کنید که برخی از متاسها را از دست می دهید
گزینه های انتقال را بررسی کنید.

در حین شارژ باتری، مناد باتری هیچ میله ای را منایش نداده و 
یک کارد چشمک زن می شود

بات��ری را فق��ط در محیط��ی ش��ارژ کنید ک��ه درجه ح��رارت آن زیر °0 
سلس��یوس )32° درجه فارنهایت( یا باالی 50° درجه سلسیوس )°113 

درجه فارنهایت( نباشد.

در سایر موارد با فروشنده تلفن متاس بگیرید.

صفحه منایش خطای سیم کارت را منایش می دهد
بررس��ی کنید که س��یم کارت در وضعیت صحی��ح در تلفن قرار داده 
ش��ده باش��د. در صورتی که مشکل برطرف نش��د، ممکن است سیم 

کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود متاس بگیرید.

هنگامی می خواهید از یک ویژگی در منو اس��تفاده کنید، 
در صفحه منایش��گر تلفن همراه مجاز نیس��ت منایش داده 

می شود
برخی از ویژگیها به ش��بکه وابسته می باشند. بنابراین، این ویژگیها 
فقط زمانی موجود می باش��ند که ش��بکه یا اش��تراک شما از آنها 
پش��تیبانی کن��د. ب��ا اپراتور خ��ود برای اطالع��ات دقیقتر در م��ورد این 

موضوع متاس بگیرید.

صفحه منایش ورود سيم كارت را منایش می دهد
بررس��ی کنید که س��یم کارت در وضعیت صحی��ح در تلفن قرار داده 
ش��ده باش��د. در صورتی که مشکل برطرف نش��د، ممکن است سیم 

کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود متاس بگیرید.

طرز کار تلفن شما بنظر می رسد با آنچه در راهنمای کاربر 
شرح داده شده است متفاوت باشد

ای��ن حالت ب��ه تنظیمات ش��ما )مثال، ول��وم زنگ، مدت روش��ن بودن 
روش��نایی صفح��ه( و ویژگیهای��ی ک��ه از آنها اس��تفاده م��ی کنید، 
بستگی دارد. برای افزایش کارایی تلفن، و هر زمان که ممکن است، باید 

ویژگیهایی که از آنها استفاده منی کنید را غیر فعال کنید.

تلفن شما در ماشین خوب کار منی کند
ماش��ین ممک��ن اس��ت دارای قطعات فل��زی بوده ک��ه ام��واج الکترو 
مغناطیس��ی که روی کارآیی تلفن تاثیر م��ی گذارد را جذب مناید. یک 
کیت اتومبیل که دارای آننت خارجی هم می باشد برای این کار در نظر 
گرفته ش��ده است و به ش��ما اجازه می دهد تا به متاسهای تلفنی را 

بدون در دست گرفنت گوشی پاسخ داده یا متاس برقرار منایید.

با مقامات محلی در مورد اس��تفاده از تلفن همراه در حین رانندگی 
مشاوره کنید.

تلفن شارژ منی شود
اگر باتری کامالً خالی باش��د، ممکن اس��ت تا زمانی که مناد ش��ارژ روی 
صفحه منایش داده ش��ود به چند دقیقه پیش ش��ارژ الزم داشته باشد 

)در برخی شرایط تا 5 دقیقه(.
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برخ��ی از لوازم مانند باتری و ش��ارژر بصورت اس��تاندارد در جعبه تلفن 
همراه شما قرار داده شده است. لوازم اضافه هم می تواند ارایه شده 
ی��ا بصورت جداگان��ه خریداری ش��ود. بنابراین محتویات بس��ته ممکن 

است متفاوت باشند.

برای به حداکثر رس��اندن کارآیی تلفن همراه Philips ش��ما و از میان 
نرفنت ضمانت دستگاه، همیشه لوازم اصلی Philips را که بطور ویژه 
برای استفاده در تلفنتان طراحی شده است، خریداری منایید. شرکت 
Philips Consumer Electronics مس��ئولیت هی��چ گونه خس��ارت 

بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده منی گیر.

شارژر
باتری ش��ما را با هر ن��وع خروجی برق AC )متناوب( ش��ارژ می کند. به 
ان��دازه کافی کوچک اس��ت تا بت��وان آن را در یک کیف اس��ناد/کیف 

دستی قرار داد.

جعبه حمل و نقل
از تلفن ش��ما در برابر شکس��ته ش��دن و خراش��یده شدن محافظت 

بعمل می آورد.

هد ست لوکس
دکمه پاس��خ گویی روش س��اده متفاوتی را برای پیدا کردن تلفن ارایه 
م��ی مناید.  فقط کافی اس��ت تا دکمه را فش��ار داده با به متاس��های 
ورودی پاس��خ دهید. در حالت غیر فعال آن را فشار داده تا شماره گیری 

صوتی را فعال منایید.

کیت اتصال دیتا
روش اتصال دیتای س��اده ایی را برای تلفن همراه Philips ش��ما ارایه 
می مناید. کابل USB به شما این اجازه را می دهد تا ارتباط با سرعت 
باال را بین کامپیوتر و تلفن خود برقرار منایید. نرم افزار ارایه ش��ده به 
ش��ما اجازه می دهد تا تصاویر و ملودیها را دانلود کرده و مخاطبین 

و قرار های مالقات خود را همگام منایید.

استفاده از تلفن بعنوان یک مودم

می توانی��د از تلفن خود همراه با کامپیوتر ش��خصی یا کامپیوتر 
جیبی، برای مثال، برای وصل ش��دن به اینترنت یا  ارسال فاکس، از 

طریق مادون قرمز یا Bluetooth استفاده کنید.

برای اس��تفاده کامل از سایر خدمات موجود از طریق مادون قرمز 
)ارس��ال و دریافت SMS، ایمیل و فاکس، نس��خه گزاری فایلهای 
تصوی��ری و صوت��ی در تلفن خود، همگامی دفترچ��ه تلفن، ویزارد 
 Philips Mobile Phone Tools و غی��ره( ابتدا باید نرم افزار GPRS
Light را در کامپیوت��ر خ��ود نصب کنید. این نرم اف��زار در اینترنت 
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موجود است: به س��ایت www.club-philips.com وصل شوید و 
تلف��ن هم��راه خود را ثبت کنید تا به محتوی موجود که ش��امل 

Mobile Phone Tools هم می باشد، دسترسی پیدا کنید.

ن��رم افزار با کامپیوترهای Apple Macintosh س��ازگار منی باش��د. 
 Windows 2000 و  XP ،ME ،Windows 98 SE ای��ن نرم اف��زار فق��ط
)س��رویس پک 3 و باالتر در این مورد اجباری می باشد( را پشتیبانی 

می کند.

 Lotus Organizer ،Lotus Notes مدولهای نرم افزاری خاص مربوط به
و Microsoft Outlook برای همگامی با تلفن همراه Philips شما با این 
برنامه ها طراحی شده است. )به راهنماهای کاربر این برنامه ها برای 

جزئیات بیشتر مراجعه کنید(.

تی وی لینک

ای��ن کابل دیتا به ش��ما اجازه می دهد تا منایش اس��الید را در تلویزیون 
خود مش��اهده کنید. فقط کافی است تا سر دیتای کابل را به اتصال 
هدست وصل کرده، و سپس سر ویدئو را به اتصال Video IN تلویزیون 

یا ویدئو وصل منایید.
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اعالمیه نشان جتارتی

JAVA نشان جتارتی شرکت
Sun Microsystems, Inc می باشد.

®T9 نشان جتارتی شرکت

Tegic Communications Inc می باشد.

™Bluetooth نشان جتارتی است که مالک آن
 telefonaktiebolaget L M Ericsson,
Sweden س��وئد م��ی باش��د و مج��وز 
Philips داده ش��ده  از آن ب��ه  اس��تفاده 

است..



��)ICNIRP( بین املللی - SAR اطالعات

)ICNIRP( بین املللی - SAR اطالعات
این تلفن همراه مطابق توصیه های بین املللی در مورد در تشعشعات امواج رادیویی می باشد.

تلفن همراه ش��ما یک دس��تگاه گیرنده و فرس��تنده رادیویی است. این دستگاه بصورتی طراحی شده اس��ت تا از حد تشعشع انرژی فرکانسهای 
رادیویی )RF(  که بر اس��اس اس��تاندارهای بین املللی تعریف ش��ده اس��ت، فراتر نرود. این توصیه ها توسط کمیس��یون بین املللی حفاظت در برابر 
تشعشع بدون یونیزه شدن )ICNIRP( که حاشیه ایمنی کافی برای  تضمین حفاظت کلیه افراد بدون در نظر گرفنت  سن و وضعیت سالمت آنان، 

وضع گردیده است.

مقدار تشعش��ع توصیه ش��ده در تلفنهای همراه با استفاده از واحد اندازه گیری که به عنوان درجه جذب خاص )SAR( نامیده می شود، اجنام می گردد. 
حد توصیه شده SAR توسط ICNIRP در تلفنهای همراه که توسط عموم استفاده می شود برابر با W/kg  2/0 در هر 10 گرم از بافت سر می باشد. 

آزمایش��ات اجنام ش��ده در مورد SAR با اس��تفاده از موقعیتهای عملیاتی توصیه ش��ده در حالی که تلفن با باالترین سطح انرژی تایید شده در متام 
باندهای فرکانسی، اجنام شده است. اگرچه SAR در باالترین سطح قدرت تایید شده تعیین شده است، میزان SAR واقعی در تلفن همراه در هنگام 
کار معموال زیر مقدار حداکثر SAR می باش��د. این بدین خاطر اس��ت که تلفن برای کار در س��طوح انرژی متفاوت طراحی شده است تا از این قدرت 

بتواند برای دسترسی به شبکه استفاده مناید. بطور کلی، هر چه به ایستگاه آننت نزدیکتر باشید، مقدار خروجی قدرت کمتر خواهد بود.

در حالیکه ممکن است تفاوتهایی در مقادیر SAR تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، متامی آنان استاندارهای حفاظتی 
بین املللی مربوط به تشعشع امواج رادیویی را رعایت می منایند.

باالتری��ن مق��دار SAR در تلفن Phillips 9@9d در هنگام آزمایش مطابقت در برابر اس��تاندارد برابر با W/kg 0/813 می باش��د. با اینکه ممکن اس��ت 
تفاوتهایی در س��طوح مختلف SAR در تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داش��ته باش��د، متامی آنان مطابق آیین نامه های مربوطه 

به تشعشع RF می باشند.

برای محدود کردن تشعش��ع امواج رادیویی، توصیه می ش��ود که زمان متاس تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدست استفاده کنید.  هدف از این 
مراقبتها این است که تلفن همراه از سر و بدن دور نگاه داشته شود.
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ضمانت محدود
ضمانت محدود چه مواردی را حتت پوشش قرار می دهد؟  .1

شرکت Philips به خریدار اصلی )"مصرف کننده" یا "شما"( که 
این محصول س��لولی Philips و س��ایر جتهیزات اصلی ارایه شده 
در بس��ته بندی فروش )"محصول"( شرکت Philips عاری از عیب 
در جنس، طراحی و س��اخت طبق دس��تور العملهای استفاده در 
ش��رایط عادی می باش��د. این ضمانت محدود فقط به مشتریان 
محصوالت خریداری شده و استفاده شده در کشور اصلی محل 
خرید مربوط می ش��ود. این ضمانت محدود فقط در کش��ورهای 

تعیین شده Philips برای فروش معتبر می باشد.

طول مدت ضمانت محدود چقدر است؟  .2

دوره ضمانت محدود محصول برابر با یک )1( س��ال از تاریخ خرید 
محص��ول می باش��د که با م��درک معتبر خرید قاب��ل قبول می 
باش��د. ضمانت محدود باتری قابل شارژ اصلی Philips برای مدت 

شش )6( ماه از تاریخ خرید معتبر می باشد.

در صورتی که محصول عاری از عیب در جنس و ساخت در طول   .3
دوران ضمانت محدود نباشد، شرکت Philips چکار می کند؟  

در طی دوران ضمانت محدود، ش��رکت Philips یا منایندگی مجاز 
خدم��ات ب��ا انتخاب خ��ود می تواند ی��ک محصول معی��وب را با 
محصول��ی جدی��د یا با قطعات یا محصول  بازس��ازی ش��ده را ، 

ب��دون دریافت اج��رت برای قطعات و کار، تعوی��ض یا تعمیر مناید. 
ش��رکت Philips قطعات معی��وب، مدولها یا جتهیزات را نزد خود 

نگاه خواهد داشت.

محصول تعمیر شده یا تعویض شده توسط این ضمانت محدود 
ب��رای مدت نود )90( روز از تاریخ تعمیر یا تعویض در طول ضمانت 
محدود و ی��ا تا پایان دوره ضمانت محدود، حال هر کدام که زودتر 
فرارس��د، پوش��ش داده می ش��ود. تعمیر یا تعویض محصول با 

انتخاب شرکت Philips تنها راه حل شما می باشد.

چه مواردی با ضمانت محدود پوشش داده نشده است؟  .4

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش منی دهد:  

محصول در معرض سؤاستفاده، صدمات تصادف، حمل و  آ(   
کارکرد  نادرست،  نصب  فیزیکی،  صدمات  سایر  یا  و  نقل 
نفوذ  و  آب  سوزی،  آتش  سیل،  غفلت،  دستگاه،  با  نادرست 

سایر مایعات قرار گرفته باشد؛ یا

محصول بخاطر تعمیر، تغییر یا اصالح توسط فردی که  ب(   
صالحیت آن مورد تایید  Philips منی باشد، آسیب دیده باشد؛ یا

محصول دارای مشکالت دریافت یا کارکردی است که توسط  پ(   
آنتنی  یا  کابلی  یا سیستم  کارکرد شبکه  شرایط سیگنال، 

بوجود آمده است؛ یا

عیوب محصول یا مشکالت ایجاد شده توسط استفاده از  ت(   
محصوالت یا لوازم به غیر از Philips بوجود آمده است؛ یا
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محصولی که برچسبهای ضمانت/کیفیت، شماره سریال ث(   
یا ش��ماره س��ریال الکترونیکی آن کنده ش��ده باشد، تغییر 

یافته باشد یا ناخوانا باشد؛ یا

محصول خریداری شده، استفاده شده، سرویس شده یا  ج(   
از کشور خریداری شده  از خارج  برای تعمیر  ارسال شده 
باشد، یا برای مقاصد جتاری یا اداری استفاده شده است 

)شامل اما نه محدود به اجاره دستگاه(؛ یا

محصول بدون مدرک معتبر خرید یا مدرک خریدی که  چ(   
تغییر داده شده باشد یا ناخوانا باشد عودت داده شده باشد.

استفاده عادی و شکستگی یا بکار گیری نیروی زیاد. ح(   

چگونه خدمات ضمانت را دریافت کنم؟  .5
محصول را به یک مرکز خدمات مجاز Philips عودت دهید.  آ(   

م��ی توانید با دفتر محلی Philips برای محل نزدیکترین مرکز 
خدمات مجاز متاس بگیرید.

سیم کارت باید قبل از حتویل محصول به Philips از دستگاه  ب(   
برای سیم  Philips هیچ مسئولیتی  آورده شود. شرکت  بیرون 
کارت صدمه دیده یا مفقود شدن سیم کارت یا دیتاهای آن را 

بر عهده منی گیرد.

در صورتی که خرابی محصول توسط ضمانت محدود پوشش  پ(   
داده نشد باشد، یا ضمانت محدود بخاطر هر گونه شرط 

گنجانده شده در این ضمانت قابل اجرا، باطل یا نامعتبر باشد، 
مشتری باید هزینه تعمیر یا تعویض محصول یا هر گونه هزینه 

ایجاد شده در تعمیر یا تعویض محصول را پرداخت مناید.

مهم - شما باید محصول را همراه با مدرک معتبر خرید که  ت(   
سریال  شماره  و  محصول  مدل  خرید،  تاریخ  خرید،  محل 

محصول را بطور واضح شناسایی مناید، عودت منایید.

سایر محدودیتها: این ضمانت کل قرارداد می باشد.  .6
بج��ز در م��ورد ضمانتهای��ی که در باال تعیین ش��ده ان��د و آنانی 
که توس��ط قانون تعیین گش��ته اند و منی توان آن��ان را با توافق 
حذف منود یا تغییر داد، ش��رکت Philips هیچ نوع ضمانت دیگری 
بصورت ذکر ش��ده ی��ا ضمنی را ارایه منی کند )حال توس��ط رای 
ص��ادره از ط��رف قانون یا موارد دیگر( و خصوص��اً ادعای هر گونه 
ضمانتی در مورد مورد رضایت بودن کیفیت محصول یا مناس��ب 

بودن برای هدف خاصی را رد می مناید.
مس��ئولیت کل ش��رکت Philips برای هر گونه خسارت بخاطر 
خری��د یا اس��تفاده از محصول، بدون در نظر گرف��نت نوع یا دلیل 
چنان خس��ارتی یا نوع یا مش��خص کردن نوع ادعای اعاده ش��ده 
)مثال، قرارداد یا موضوع(، بیش��تر از قیمت خرید اصلی دستگاه 

که برای محصول پرداخت شده است نخواهد بود.

با این وجود حتت هیچ شرایطی شرکت Philips مسئول هیچ نوع 
خسارات جزایی،  خاص، تصادفی، مستقیم یا سببی )شامل 
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اما نه محدود به خسارت در استفاده، خسارت زمانی، مزاحمت و 
عدم آسایش، خسارت جتاری، زیان در سود، از دست دادن فرصتهای 
جت��اری،  هزین��ه تعویض محصول ی��ا خدمات، س��رمایه گزاریها، 
خس��ارت به حس��ن نیت یا آبرو، یا از دس��ت دادن داده ها و دعوی 
اعاده شده توس��ط گروه ذی نفع( که بخاطر خرید این محصول 
ی��ا اس��تفاده از این محصول، ت��ا آخرین حدی که توس��ط قانون 
تعیین ش��ده اس��ت، حال اگر به ش��رکت Philips در مورد امکان 
چنین خس��ارتی اطالع داده ش��ده باش��د یا نه، را تقبل منی مناید. 

این محدودیتها بدون در نظر گرفنت هر گونه از دس��ت رفنت هدف 
اصلی و هر گونه جبران خسارت محدود اعمال می گردد.

این ضمانت محدود توافق نامه کامل و انحصاری بین مش��تری و 
ش��رکت Philips در مورد این محصول س��لولی را ارایه می کند و 
بر هر گونه توافق بین طرفین چه بصورت شفاهی و کتبی، و متام 
ارتباط��ات بین طرفین مربوط به موضوع این ضمانتنامه محدود 
اولیت دارد. هیچ کاریر، فروش��نده، مناینده، کارمند، یا کارمندی از 
شرکت Philips مجاز به تغییر این مفاد این ضمانت نامه محدود 

نبوده و نباید روی چنین مواردی حساب کنید.

این ضمانت نامه محدود روی حقوق قانونی مش��تری حتت قوانین 
ملی قابل اجرا تاثیر منی گذارد.
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ما،  

Philips Electronics Hong Kong Ltd  
Business Group Mobile Phone  

 5/F, Philips Electronics Building  
5 Science Park Avenue  
 Shatin New Territories  

Hong Kong  

با مسئولیت کامل خود اعالم می داریم که محصول ما یعنی
CT2898  

Radio GSM 900/1800/1900 دستگاه رادیوی سلولی  
TAC: 35532100  

ک��ه ای��ن اظه��ار نام��ه در رابطه ب��ا آن تنظیم ش��ده اس��ت، مطابق 
استاندارهای زیر می باشد:

EN 301 489-07 و EN 50360 ،EN 60950  
EN 301 511 v 9.0.2  

ما بدین وس��یله اعالم می داریم که کلیه آزمایشات الزم رادیویی اجنام 
ش��ده اس��ت و محصولی که در باال از آن یاد ش��ده است مطابق متام 

موارد مورد نیاز آیین نامه EC/1999/5 می باشد.

روش ارزیابی تطابق که از آن در ماده 10 یاد ش��ده اس��ت و جزئیات آن در 
متمم قانون EC/5 /1999 آمده اس��ت و مرب��وط به بند 3/1 و 3/2 با در 

نظر گرفنت موارد قانونی است مراعات گردیده است:

 BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames,
KT12 2TQ. UK

نشان شناسایی: 0168
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