
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 راهنم��ای 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.

كيفية القيام ب� ...

) را فشار طوالنی دهید. روشن/خاموش کردن 
تلفن

شماره تلفن را وارد کرده و L را برای ذخیره شده 
فشار دهید.

ذخیره شماره ها در 
دفترچه تلفن

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

متاس گرفنت

( را در حالت غیر فعال فشار دهید. لیستهای 
متاس، متاسهای بی پاسخ، متاسهای شماره گیری شده، و 

متاسهای دریافت شده را منایش می دهد.

دسترسی به 
لیستهای متاس

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

IP متاس گرفنت با

هنگامی که تلفن زنگ می زند ( را فشار دهید. پاسخ دادن به یک متاس

) را فشار دهید. به پایان رساندن متاس

هنگامی که تلفن زنگ می زند ) را فشار دهید. رد کردن یک متاس

کلیدهای باال بردن یا پایین بردن ولوم صدا را در حین 
متاس فشار دهید.

تنظیم کردن ولوم صدای 
گوشی

کلیدهای باال بردن یا پایین بردن ولوم صدا را در حالت 
غیر فعال فشار دهید.

تنظیم ولوم صدای 
آهنگ زنگ

R را در حالت غیر فعال فشار دهید. دسترسی به لیست 
دفترچه تلفن

کشف تلفنتان

پشت تلفن:
لنز دوربین

کلیدهای پیمایش

کلید نرم چپ

کلید برقراری متاس

میکروفن

فیش هدست

صفحه اصلی
۶۵٠٠٠ رنگ

OK كليد
کلید دوربین

کلید قطع کردن
و روشن/خاموش کردن

صفحه کلید
حرفی عددی

اتصال شارژر

کلیدهای ولوم صدا کناری

کلید نرم راست
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L منو را در حالت غیر فعال فشار دهید. دسترسی به منوی اصلی

کلید # را در حالت غیر فعال فشار دهید. تغییر وضعیت به 
حالت ساکت

روشن کردن دوربین را در حالت غیر فعال فشار دهید.

عکس گرفنت یا , را در حالیکه دوربین فعال است، فشار دهید.

کلید , را در حالت غیر فعال فشار دهید. WAP دسترسی به

- را در حالت غیر فعال فشار دهید. دسترسی به میانبرها

+ را در حالت غیر فعال فشار دهید. باز کردن پخش  صوت

< را در حالت غیر فعال فشار دهید. دسترسی به نوشنت پیام

> را در حالت غیر فعال فشار دهید. دسترسی به تنظیم صدا

دسترسی به مالتی مدیا را در حالت غیر فعال فشار طوالنی دهید.

R را فشار دهید. به منوی قبل بروید

) را فشار دهید. بازگشت سریع به 
حالت غیر فعال

کلیدهای نرم

کلیدهای چپ و را س��ت نرم L و R در ب��االی 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.

منوی اصلی

سابقه متاسهاپیامهادفترچه تلفن

مدیر فایلمالتی مدیاتنظیمات

مرتب کنندهمنایه های کاربرسرگرمی و بازیها

میان برهامتفرقهخدمات

منوی اصلی اجازه دسترس��ی به کلیه ویژگیه��ای تلفن همراه تان که 
بصورت یک جدول ارایه شده است را در اختیارتان قرار می دهد. جدول 

باال موارد موجود در منوی اصلی را شرح می دهد.

L را ب��رای دسترس��ی به من���وی اصلی در هنگامی ک��ه در حالت غیر 
فعال می باشید، فشار داده، سپس کلید پیمایش - که جهات آنها در 
این راهنما بصورت +، -، > یا < برای مرور منادها و لیس��تها، منایش داده 
ش��ده است را اس��تفاده کنید. هنگامی که در این لیستها قرار دارید، 
برای دسترسی به گزینه ها مربوط به مورد انتخاب شده L را فشار 

داده ، و برای R عقب را فشار داده تا یک سطح به عقب بازگردید.
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شروع به کار�

1. شروع به کار

لطف��اً دس��تورالعملهای ایمن��ی در بخ��ش "احتیاط��ات" را قبل از 
استفاده مطالعه کنید.

 GSM کارت معتبر از یک اپراتور SIM برای اس��تفاده از تلفن، باید ی��ک
یا فروش��نده معتبر را در دستگاه قرار دهید. SIM کارت حاوی اطالعات 
اشتراک، شماره تلفن همراه شما، و حافظه ایی است که می توانید 
در آن ش��ماره تلفنها و پیامها را ذخیره کنید )برای اطالعات بیشتر به 

"دفترچه تلفن" مراجعه کنید(.

جا زدن SIM کارت و باتری

مراحل زیر را برای جا زدن SIM کارت دنبال کنید. بیاد داشته باشید که 
تلفن خود را قبل از جدا کردن قاب پشت خاموش کنید.

باتری را بیرون آورید

ب��رای جا زدن SIM کارت، باید اول باتری را جدا کنید. دکمه پش��ت را را 
فشار داده و قاب را بطرف خود به پایین بکشید تا جدا شود.

ضامن را نگهدارید تا بتوانید باتری را بلند کنید.

SIM کارت را جا بزنید

SIM کارت را در محلی که ارایه ش��ده اس��ت قرار داده، مطمئن شوید 
که گوش��ه پ��خ دار کارت در گوش��ه صحیح قرار داش��ته و اتصاالت 

طالیی بطرف پایین می باشند.

بات��ری را در مح��ل مربوطه ق��رار داده و اتصاالت طالی��ی آن رو به پایین 
باشند و آن را حرکت داده تا در جای خود قرار گیرد.
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قاب پشت را تا زمانی که متوقف شود، بصورت کشویی در شکافهای 
مربوطه جا بزنید.

روشن کردن تلفن

برای روش��ن کردن تلفن، کلید ) را برای مدتی طوالنی فش��ار دهید. 
در ص��ورت لزوم کد PIN را وارد کنی��د. کد PIN یک کد محرمانه 4 تا 8 
رقمی اس��ت که متعلق به SIM کارت شما می باشد. این کد توسط 
اپراتور یا فروشنده از پیش تنظیم شده است و در اختیار شما قرار داده 
می شود. برای اطالعات بیشتر در مورد کدهای PIN، به بخش "تنظیم 

امنیت" در صفحه 27 مراجعه کنید.

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

کد PUK منایید.

شارژ کردن باتری

برق دس��تگاه ش��ما توسط یک باتری قابل ش��ارژ تامین می گردد. یک 
باتری جدید تا حدی شارژ شده است و صدای هشداری هنگام ضعیف 

شدن باتری به شما هشدار خواهد داد.

مبجرد اینکه باتری در جای خود قرار داده ش��د می توانید تلفن را ش��ارژ 
کنید. اتصال را همانطور که در زیر نشان داده شده است وصل کنید. 

سپس سر دیگر را در پریز برق AC قرار دهید.

عالم��ت باتری نش��اندهنده وضعیت ش��ارژ می باش��د. در حین ش��ارژ 
نش��انگرهای شارژ حرکت خواهند منود. هنگامی که نوارهای متحرک 
ثابت ش��دند، باتری کامالً ش��ارژ شده است. پس از آن می توانید شارژر 

را جدا کنید.

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 دسترس استفاده کنید.

عملکرد میانبرها

تلفن ش��ما 10 مورد با دسترسی س��ریع را ارایه می کند. می توانید آنان را 
بر اس��اس نیازهای خود تغییر دهید. برای اطالعات بیشتر به "میانبرها" در 

صفحه 43 مراجعه کنید.
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2. برقراری متاس

متاس گرفنت

از صفحه غیر فعال
در حالت غیر فعال، ش��ماره تلفن را با اس��تفاده از صفحه کلید   .1

وارد کنید. برای تصحیح خطا، R را فشار دهید
( را برای شماره گیری فشار دهید.  .2

) را برای قطع کردن فشار دهید.  .3

برای متاس��های بین املللی، * را دوبار مبدت کوتاه فشار داده تا عالمت 
"+" را برای پیش شماره بین املللی وارد کنید.

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

مخاطبی را در لیست انتخاب کنید و ( را فشار دهید، شماره   .2
انتخاب شده شماره گیری خواهد شد. برای انتخاب شماره دیگر، 
+ یا - را فش��ار دهید )برای اطالعات بیش��تر ب��ه "دفترچه تلفن" 

مراجعه کنید(.
) را برای قطع کردن فشار دهید.  .3

پاسخ دادن و خامته دادن به یک متاس

هن��گام دریافت یک مت��اس، با توجه به اینکه فرد مت��اس گیرنده منایش 
شناس��ه خود را انتخاب کرده باش��د، شماره متاس گیرنده ممکن است 
منایش داده ش��ود. اگر ش��ماره در دفترچه انتخاب ش��ده ذخیره ش��ده 

باشد، نام مربوط به شماره بجای شماره منایش داده خواهد شد.

پاسخ دادن به متاس: ( را فشار دهید.  •
رد ک��ردن یک متاس: ) را فش��ار دهید )یا کلی��د کم کردن ولوم   •
صدا را فشار طوالنی دهید(. اگر هدایت متاس را فعال کرده باشید، 

متاس به شماره مربوطه یا پست صوتی هدایت می شود.
قطع کردن: ) را فشار دهید.  •

تلفن اگر در حالت ساکت باشد زنگ نخواهد زد.

اگر هر کلیدی را انتخاب کرده باشید، می توانید به متاس با فشار دادن 
هر کلید بجز ) و R پاسخ 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��اً هنگامی که ولوم را 

افزایش می دهید، از گوش خود دور کرده اید.

R هندزفری را در حین متاس فشار دهید تا هندزفری فعال گردد. برای 
لغو هندزفری می توانید R دس���تى را فش��ار دهید تا آن را غیر فعال 

کنید.

گزینه های موجود در متاس

در حی��ن ی��ک مت��اس، L گزین���ه را فش��ار داده تا ب��ه گزینه ه��ای زیر 
دسترسی پیدا کنید.
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بیصدا )روشن/خاموش(

این گزینه به شما اجازه می دهد تا میکروفن خود را صدا دار یا بی صدا 
کنید تا متاس گیرنده نتواند صدای شما را بشنود.

ضبط کننده صدا

در بیش��تر کشورها، ضبط کردن صدای تلفن منوط به اجازه قانون 
م��ی باش��د. در صورتی که بخواهید گفتگوی خ��ود را ضبط کنید 
به ش��ما توصیه می کنیم که متاس گیرنده را آگاه کرده و فقط در 

صورتی که موافقت کرد این کار را اجنام دهید.

 L برای ضبط یک مکامله در حین متاس، ضبط کننده صدا را انتخاب و
را فش��ار دهید. هنگام ضبط کردن می توانید L ادامه/مکث را فشار 
دهید. برای توقف ضبط، R را فشار داده، نام را وارد کرده و L را برای 

ذخیره فشار دهید.

سایرگزینه های موجود در متاس

L گزینه را فش��ار دهید تا بتوانید وظایف زیر را در هنگام برقرار بودن 
یک متاس اجرا کنید:

دفترچه تلفن را برای جستجوی ورودی باز کنید، پایان را برای قطع کردن، 
ارسال یا خواندن پیامها انتخاب کنید.

تنظیم کردن ولوم صدای گوشی

در حی��ن متاس، کلید باال بردن یا پایین ب��ردن ولوم صدا را برای افزایش یا 
کاهش ولوم فشار دهید.

متاس سریع

SIM متاس سریع از دفترچه تلفن

اگر ش��ماره س��ریال را در دس��ت دارید )برای مثال: 5( مخاطبی که می 
خواهی��د با آن از SIM متاس بگیرید را در دس��ت دارید، می تواند #5 را در 
حالت غیر فعال فشار دهید. تلفن نام ذخیره شده در SIM را منایش می 

دهد، و برای متاس ( را فشار دهید.

متاس سریع لیستهای متاس

در حالت غیر فعال، ( را برای دسترسی به لیست لیستهای متاس فشار 
دهید. شماره ای را انتخاب و ( را برای شماره گیری فشار دهید.

برقراری متاس اضطراری

بدون SIM کارت

تلفن را روش��ن کنید، صفح��ه با منایش اطالعاتی به ش��ما یادآوری می 
کن��د که SIM را ج��ا بزنید، R متاس اضطراری را ب��رای متاس اضطراری 

فشار دهید.

با استفاده از  SIM کارت

در حال��ت ع��ادی، 112 را وارد کرده و ( را برای ش��ماره گیری فش��ار 
دهید.

برقراری چندین متاس

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



برقراری متاس�

برقراری متاس دوم

م��ی توانید متاس دوم را در حین متاس فعال ی��ا هنگامی که فرد دیگری 
در انتظار اس��ت، برقرار منایید. هنگامی که با تلفن صحبت می کنید، 
ش��ماره ایی را گرفته )یا ش��ماره ایی را از لیس��ت مخاطب در دفترچه 
تلفن انتخاب کنید( و ( را فشار دهید. اولین متاس نگاه داشته می 
ش��ود و دومین شماره شماره گیری می شود. سپس می توانید L را 

فشار داده و به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.
جابجایی برای تغییر وضعیت بین متاسها.  •

کنفرانس برای معرفی متاس گیرنده در یک متاس کنفرانسی.  •

پاسخ دادن به متاس دوم

هنگامی مش��غول برقراری ارتباط می باش��ید و متاس دومی را دریافت 
می کنید، تلفن بوق هشدار می زند و صفحه اطالعات مربوط به متاس 

را منایش می دهد. سپس می توانید:

ب��رای جواب دادن ب��ه متاس )اولی��ن متاس در ( را فشار دهید
حالت انتظار می رود(.

R یا ) را فشار 
دهید 

برای رد کردن متاس.

L گزینه را فش��ار 
دهید

برای باز کردن لیس��ت گزینه ها. می توانید 
پای��ان را ب��رای پای���ان دادن به مت��اس کنونی 
فشار دهید و سپس متاس دریافتی را پاسخ 

دهید.

برای دریافت متاس دوم، باید هدایت متاس را غیر فعال و انتظار متاس 
را فعال کرده باشید.
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3. ورود منت یا شماره
می توانید روش��های ورود را برای وارد کردن حروف و کلمات انگلیس��ی، 
عالی��م و اعداد را انتخاب کنید. منادهای منایش داده ش��ده روی صفحه 

حالت منت فعال را منایش داده اند.

کلیدهای عملکرد

R.برای حذف حروف یا پایان دادن حالت ویرایش

برای جابجا کردن مکان منا، حرف، مونوگرام، کلمه + - < >
ی��ا عالمت را از لیس��ت انتخ��اب کرده و ب��ه پایین 

لیست بیایید.

برای بازگشت به حالت غیر فعال.)

L ب��رای انتخاب کلمه مورد نظر از لیس��ت یا ورود به
منوی گزینه.

برای ورود عالیم.#

برای انتخاب روش ورود.*

ABC/abc روش ورود چند ضربه ایی

برای انتخاب روش ورود چند ضربه ایی، # را فش��ار داده تا "ABC" یا 
"abc" روی صفحه ظاهر ش��وند. این روش برای رس��یدن به حرف مورد 

نظر، نیازمند فش��ار دادن چندین کلید اس��ت: ح��رف "h" دومین حرف 
روی کلید 4 اس��ت، بنابراین باید برای وارد کردن "h" آن را دوبار فشار 
دهی��د. اگر حرفی ک��ه وارد می کنید و حرفی که قب��ل از آن وارد کرده 
اید روی همان کلید می باش��ند، فقط چن��د ثانیه صبر کنید تا مکان 

منا ظاهر شود.

می توانید کلید 0 را برای ورود فاصله در روش ورود چند ضربه ایی 
ABC/abc فشار دهید.

:"home" مثال: روش ورود کلمه

 ،3 ،)MNO( 6 ،)MNO( 6 ،6 ،6 )GHI( 4 ،4 کلی��د
DEF( 3( را فشار دهید.

حروف، اعداد، و عالیم بصورتی که در جدول زیر منایش داده شده است، 
روی کلیدها قرار گرفته اند:

حروف به ترتیبی که منایش داده شده اندکلید

1.  ,  -  ?  !  ’  @  :  #  $  /  _  1

2a b c 2

3d e f 3

4g h i 4

5j k l 5

6m n o 6

7p q r s 7
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8t u v 8

9w x y z 9

0 0

ABC/abc روش ورود هوشمند
این یک روش ویرایش هوشمند برای پیامها است که شامل یک 

فرهنگ لغت جامع می باشد. با استفاده از این روش می توانید منت 
را با سرعت بیشتر وارد کنید. برای انتخاب روش ورود هوشمند، # 

را فشار داده تا "eZi ABC" یا "eZi abc" روی صفحه ظاهر شوند. 
کلید مربوط به حرف در کلمه ای که باید وارد شود را فقط یکبار 
فشار دهید: ورودیها حتلیل خواهند شد و کلمه پیشنهادی منایش 

داده می شود. اگر چندین کلمه بر اساس کلیدهای استفاده شده 
موجود باشند، می توانید + یا - را برای انتخاب موارد پیشنهاد شده 
در فرهنگ لغت موجود در سیستم هوشمند ABC/abc فشار دهید 

)به مثال زیر توجه کنید(.

"home" مثال: روش ورود کلمه
كليد 4، 6، 6، 3 را بترتیب فشار دهید.  .1

.good :صفحه منایشگر این مورد را منایش می دهد  
- را برای حرکت فشار داده home را انتخاب کنید.  .2

L را برای تایید کلمه home فشار دهيد.  .3

روش ورود عددی
با استفاد از این روش می توانید کلیدهای مربوط به اعداد را وارد 

کنید.
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4. دفترچه تلفن
مخاطبی��ن در یکی از دو دفترچه تلفنهای موجود ذخیره ش��ده اند: در 
SIM کارت )تع��داد ورودیها بس��تگی به ظرفی��ت کارت دارد( یا در تلفن 
شما )تا 200 نام(. هنگام ورود نامهای جدید، آنها فقط به دفتر تلفنی 

که انتخاب کرده اید افزوده خواهند شد.

جستجو برای مخاطب در دفترچه تلفن

گزینه جستجوی ورودی
در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، جس���تجوی ورودی را   .1

انتخاب کنید.
نامی را وارد کرده، س��پس L گزینه را فش��ار دهید، و بعد L را   .2

فشار دهید.

لیست دفترچه تلفن

R را در حالت غیر فعال فش��ار دهید تا به دفترچه تلفن دسترس��ی 
پیدا کنید، کلید حرفی که می خواهید در لیس��ت پیدا کنید را فشار 
دهید )مثال، کلید 9 را س��ه بار فشار دهید تا به حرف Y دسترسی 
پیدا کنید(. اولین مورد ذخیره ش��ده که با این حرف شروع می شود در 

لیست انتخاب می شود.

مدیریت مخاطبین

ن��ام را در لیس��ت دفترچ��ه تلف��ن انتخاب ک��رده و L گزین���ه را برای 
دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

IP شماره گیریSMS ارسال
ویرایشمشاهده

كپیحذف
نسخه برداریمنتقل كردن

ذخیره یک شماره تلفن و یک نام
در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، افزودن ورودی جدید   .1

را انتخاب کنید. محل ذخیره را انتخاب و L را فشار دهید.
اگر ش��ما در س���يم را ذخیره کنید، باید نام و شماره را وارد کنید.   .2
بعد از به امتام رسیدن ورود اطالعات، L را فشار داده و شماره را 

وارد کنید، سپس L را فشار دهید.
اگر در تلفن را انتخاب کنید، عملیات اجرایی مانند باال می باشد.   .3
می توانید نام، ش���ماره، شماره منزل، ش���ماره شرکت، نشانى ایمیل، 
شماره محل كار، شماره فاکس را وارد کرده و تصویر مربوطه، صدای 
مربوطه و گروه متاس گیرنده را وارد کنید. برای تایید L را فش��ار 

دهید. تلفن به شما اطالع می دهد که نام ذخیره شده است.

کپی در دفترچه تلفن
ش��ما م��ی توانید متامی مخاطبی��ن تلف��ن را در SIM کارت و بالعکس 

ذخیره کنید.
دفترچ���ه تلفن را در حال��ت غیر فعال باز کنید، کپی همه را انتخاب   .1

کرده، سپس L را فشار دهید.
از سيم یا از تلفن را انتخاب کرده و L را فشار دهید.  .2
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پیام پیش��نهادی روی صفحه منایش داده می شود. بلی/خیر را برای   .3
تایید/لغو عملیات انتخاب کنید.

کپی یا جابجا کردن ورودی دفترچه تلفن
مخاطب��ی را از لیس���ت دفترچه تلفن انتخاب ک��رده، L گزینه را   .1

فشار دهید.
کپی/منتقل کردن/نسخه برداری را ا نتخاب و سپس L را فشار   .2

دهید.

برای کپی کردن مخاطب در حافظه دیگر.كپی

برای منتقل کردن مخاطب به حافظه دیگر.منتقل كردن

برای کپی کردن مخاطب در همان حافظه.نسخه برداری

حذف مخاطبین

حذف مخاطبین یک به یک
روش 1:

در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، حذف همه را انتخاب کنید.  .1
یک به یک را انتخاب کرده، س��پس مخاطبینی که می خواهید از دفترچه   .2

تلفن حذف شوند را انتخاب منوده و L را فشار دهید.
روش 2:

در حالت غیر فعال لیست دفترچه تلفن را باز کنید.  .1
ورودی که می خواهید حذف ش��ود را انتخاب و بعد L را فش��ار   .2

دهید، سپس حذف را انتخاب و L را فشار دهید.

حذف همه
در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کنید.  .1

حذف همه را انتخاب کنید. شما باید از سيم یا از تلفن را انتخاب   .2
کنید.

گروه متاس گیرنده

این گزینه به ش��ما اجازه می دهد ت��ا مخاطبین دفترچه تلفن را  برای 
سهولت استفاده کاربران در یک گروه قرار دهید.

در حال��ت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، گروه متاس گیرنده را   .1
انتخاب کنید.

گروهی را انتخاب و L را فشار دهید.  .2
گزینه مربوطه را جهت تغییر انتخاب کنید.  .3

می توانید گزینه های زیر را تنظیم کنید:

برای تعیین صدای زنگ متاس از مخاطبین یک گروه.نوع زنگ

برای تعیین نوع هشدار متاس از مخاطبین یک گروه.نوع هشدار

ب��رای تعیی��ن تصویر منای��ش داده ش��ده روی صفحه تصویر
هنگامی که متاس��ی از مخاطبین گ��روه دریافت می 

شود.

برای تعیین نام گروه.نام گروه

برای افزودن یا حذف اعضای یک گروه.لیست عضو
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شماره اضافه

شماره مالک

شماره مالک به شما اجازه می دهد تا شماره تلفن خود را ذخیره کنید. 
توصی��ه م��ی کنیم که ش��ماره تلفن هم��راه خود و همچنین س��ایر 

اطالعات مربوط دیگر را هم وارد کنید.

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

شماره متاس سرویس

این نوع از س��رویس توس��ط ارایه کننده ش��بکه ارایه می شود. برای 
عملکرد مربوطه، لطفاً از ارایه کننده شبکه سؤال فرمایید.

شماره ضروری

ش��ماره SOS با شماره خدمات اضطراری در کشور شما متاس خواهد 
گرفت. در بیش��تر موارد، می توانید با این ش��ماره حتی اگر SIM کارت 

نداشته باشید یا اگر PIN را وارد نکرده باشید، متاس بگیرید.

در اروپ��ا ش��ماره اس��تاندار اورژان��س 112 و در انگلس��تان 999 می 
باشد.

تنظیمات

وضعیت حافظه

ای��ن منو را برای منایش تع��داد کل مخاطبینی که در ه��ر دفتر تلفن از 
تعداد کل شماره موجود ذخیره منوده اید، انتخاب کنید.

ذخیره ترجیحی

ای��ن من��و را برای تعیی��ن ذخیره پیش ف��رض جهت ذخی��ره مخاطبین 
انتخاب کنید.

زمینه ها

این منو را برای تعییم موارد منایش داده ش��ده در حافظه تلفن انتخاب 
کنید.
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5. پیامها

SMS

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا پیامهای متنی را با استفاده از خدمات 
پیام رسانی کوتاه )SMS( ارسال منوده و پیامهایی که ارسال و دریافت می 

کنید را مدیریت کنید.

نوشنت پیام

برای ساخنت و ارسال كردن یك SMS، مراحل زیر را دنبال كنید:
نوش���نت پی���ام را انتخ��اب کنی��د، م��نت را وارد ک��رده و L را برای   .1

دسترسی به گزینه های بعد فشار دهید:

برای به پایان رساندن پیام.اجنام شد

برای انتخاب پیام از پیش تعریف شده.استفاده از الگو

برای افزودن عکس، انیمیشن، ملوی و صدای به قرار دادن شیء
پیام خود.

برای تعیین شیوه منت، صف بندی و صف بندی فرمت کردن منت
پاراگراف جدید.

برای انتخاب روش ورود.شیوه ورود

اجنام ش���د را انتخاب، سپس L را برای دسترسی به گزینه های   .2
بعد فشار دهید:

برای ارسال پیام.فقط ارسال

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی و سپس ارسال ذخیره و ارسال
پیام.

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی.ذخیره

ارسال به تعداد 
زیاد

برای ارسال پیام به افراد زیاد.

ارسال بر اساس 
گروه

برای ا رسال پیام به متام مخاطبین در یک گروه.

ورود شماره: L را فشار داده، شماره را وارد کرده یا یک مخاطب   .3
را انتخاب کرده و L را فشار دهید.

هنگامی که پیام را از طریق ش��بکه SMS ارس��ال می کنید، تلفن 
ش��ما احتماال کلمه "ارسال شد" را منایش خواهد داد. این به شما 
نشان می دهد که پیام به مرکز SMS که در کارت سيم خود تعیین 
کرده اید ارس��ال شده است، اما نشان منی دهد که پیام به مقصد 

ارسال شده است.

صندوق ورودی

این منو به ش��ما امكان خوان��دن پیامهای SMS دریافت��ی را می دهد. این 
پیامه��ا در یك لیس��ت منایش داده میش��وند. هنگامی ک��ه پیامی منایش 
داده ش��د، L را فش��ار داده تا پیام را بخوانید، س��پس L گزینه را برای 

دسترسی به گزینه های منو که در زیر لیست شده است، فشار دهید.
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برای پاسخ به فرستنده.پاسخ

برای هدایت پیام انتخاب شده.انتقال

برای گپ زدن با فرستنده.چت

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

برای حذف پیام انتخاب شده.حذف

برای حذف متام پیامها در صندوق ورودی.حذف همه

برای اس��تخراج شماره از فرس��تنده یا شماره ای استفاده از شماره
که در پیام منایش داده ش��ده اس��ت، ش��ماره را در 
س��يم کارت ی��ا تلفن ذخی��ره کنید، و ش��ماره را 

شماره گیری کنید.

جهت ذخیره موارد چند رسانه ای مانند تصاویر ذخیره اشیاء
در پیامها.

کپی SMS در 
تلفن/سيم

برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سيم 
به سيم/تلفن.

جابجایی SMS به 
تلفن/در سيم

برای منتقل کردن پیام انتخاب شده از تلفن/
سيم به سيم/تلفن.

SMS برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سيم کپی متام
به سيم/تلفن.

SMS رای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سيم جابجایی همه
به سيم/تلفن.

صندوق خروجی

فقط هنگامی که پیام را با انتخاب ذخیره و ارس���ال یا ذخیره ارس��ال 
می کنید می توان پیام را در صندوق خروجی ذخیره کرد.

هنگامی که پیامی منایش داده شد، L را فشار داده تا پیام را بخوانید، 
سپس L گزینه را برای دسترسی به گزینه های منو که در زیر لیست 

شده است، فشار دهید.

برای ارسال پیام انتخاب شده.ارسال

برای ارس��ال مس��تقیم یا ویرایش دوباره س��پس ویرایش
ارسال به دیگری.

برای حذف پیام انتخاب شده.حذف

متام پیامها در صندوق خروجی را حذف می کند.حذف همه

برای اس��تخراج ش��ماره گیرنده  یا شماره ای که استفاده از شماره
در پیام منایش داده ش��ده است، شماره را در سيم 
کارت ی��ا تلفن ذخیره کنید، و ش��ماره را ش��ماره 

گیری کنید.

در   SMS کپ���ی 
تلفن/ سيم 

برای کپی کردن پیام انتخاب ش��ده از تلفن/سيم 
به سيم/تلفن.
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جابجایی SMS به 
تلفن/در سيم

برای منتقل کردن پیام ذخیره شده از تلفن/سيم 
به سيم/تلفن.

SMS برای کپی متام پیامهای ذخیره شده از سيم/تلفن کپی متام
در تلفن/سيم.

SMS برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سيم جابجایی همه
به سيم/تلفن.

الگو

ای��ن منو به ش��ما اجازه م��ی دهد تا 10 پی��ام ازمیان پیامهایی که بیش��تر 
اس��تفاده می کنید را از پیش تعریف کنید. پیامی را انتخاب کرده و L را 

برای دسترسی به گزینه های بعدی فشار دهید.

برای نوش��نت پی��ام جدید یا ویرای��ش پیام از پیش ویرایش
تعریف شده انتخاب شده.

برای حذف پیام از پیش تعریف شده انتخاب شده.پاک کردن

تنظیمات پیام

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد ت��ا تنظیم��ات SMS را تعیین کنید. 
گزینه ها به شرح زیر می باشند:

تنظیم منایه

CS پیش گزیده ی ش��ما. نشانی SMS ب��رای انتخاب مرك��ز
اگر این گزینه بر روی سيم كارت شما موجود 
نباش��د، باید ش��ماره ی مركز SMS خود را وارد 

منایید.

ب��رای انتخاب ط��ول مدتی كه پیامهای ش��ما باید دوره مجاز
در مركز SMS ذخیره ش��وند. ای��ن گزینه هنگامی 
كه گیرنده به ش��بكه متصل نیس��ت )و بنابراین 
منیتواند بالفاصله پیام ش��ما را دریافت كند( مفید 

است. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

ب��رای انتخ��اب ن��وع پیام ای��ن گزینه به ش��بکه نوع پیام
بستگی دارد.

برای ویرایش نام منایه.نام منایه

تنظیم معمول

هنگام روش���ن بودن، این گزینه از طریق SMS شما را گزارش حتویل
از دریاف��ت یا عدم دریاف��ت SMS خودتان آگاه خواهد 

ساخت. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

هنگام روشن بودن، این گزینه به شما امكان ارسال مسیر پاسخ
ش��ماره ی مركز پی��ام SMS همراه با پی��ام را میدهد. 
 SMS دریاف��ت كننده میتوان��د با اس��تفاده از مركز
خودتان و نه خودش، پاسخ دهد. این كار باعث سریع 
تر شدن سرعت ارسال میگردد. این ویژگی بستگی 

به نوع اشتراك دارد.

وضعیت حافظه

این گزینه برای منایش وضعیت حافظه پیامهای ذخیره ش��ده در کارت 
سيم و تلفن استفاده می شود.
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ذخیره ترجیحی

این گزینه به ش��ما اجازه می دهد تا حافظه دخلواه خود را برای ذخیره 
پیام های دریافتی انتخاب کنید.

حامل ترجیحی

این گزینه به ش��مااجازه می دهد تا حالت انتقال م��ورد نظر خود را انتخاب 
کنید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً با ارایه کننده شبکه متاس بگیرید.

MMS

تلف��ن همراه ش��ما همچنین می توان��د پیامهای MMS )س��رویس پیام 
رس��انی چند رسانه ای( را ارس��ال و دریافت کند. با استفاده از MMS می 

توانید پیامهای که حاوی عکس، صدا و منت می باشند را ارسال کنید.

 MMS گیرنده باید دارای تلفن مجهز به MMS هنگام ارس��ال پیامهای
باشد تا بتواند پیامهای شما را دریافت کند.

نوشنت پیام

برای ساخنت و ارسال كردن یك MMS، مراحل زیر را دنبال كنید:
نوشنت پیام را انتخاب کرده، و پیام را وارد کنید.  .1

برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده.به

برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده که پیام باید رونوشت
برای وی همزمان ارسال شود.

برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده که پیام باید رونوشت بی نام
برای وی بطور محرمانه ارسال شود.

برای انتخاب موضوع پیام.موضوع

برای ویرایش محتوی پیام. می توانید منت، ویرایش محتوی
تصویر، صدا و پیوست اضافه کنید.

ب��رای امتام ویرایش و دسترس��ی به گزینه های بعد R را فش��ار   .2
دهید.

برای ارسال پیام.فقط ارسال

ب��رای ذخی��ره پیام در صن��دوق خروجی و س��پس ذخیره و ارسال
ارسال پیام.

ذخیره در پیش 
نویسها

برای ذخیره پیام در پیشنویس��ها جهت ارس��ال 
در آینده

گزینه های 
ارسال

برای تعیین گزینه ارسال.

برای خروج از حالت ویرایش. یک پیام پیش��نهادی خروج
منای��ش داده می ش��ود و از ش��ما م��ی خواهد تا 

ذخیره کردن پیام را مشخص کنید.

صندوق ورودی

این منو به ش��ما ام��كان خواندن پیامهای MMS دریافت ش��ده را می 
ده��د. پیام��ی را انتخاب کرده و L را برای دسترس��ی ب��ه گزینه های 

بعدی فشار دهید.
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جهت مش��اهده پی��ام، می توانید L را فش��ار مشاهده
داده ت��ا به من��وی گزینه دسترس��ی پیدا کنید و 
پخش/ذخیره تصویر بعنوان/ذخیره صدا بعنوان 
را انتخاب کرده تا موارد چند رس��انه ای را پخش 

یا ذخیره کنید.

برای مشاهده فرستنده، موضوع، تاریخ و اندازه.ویژگیها

برای پاسخ به فرستنده.پاسخ

برای پاس��خ به فرس��تنده و متامی افراد در ستون پاسخ به همه
رونوشت و ستون به.

برای ارسال پیام به دیگران.انتقال

برای حذف کردن پیام.حذف

برای حذف متام پیامها در صندوق ورودی.حذف همه

برای استخراج شماره موجود در پیام.استفاده از شماره  

صندوق خروجی

این منو برای ذخیره متام پیامها با انتخاب ذخیره و ارسال استفاده می 
شود. می توانید عملیات زیر را اجرا کنید:

برای مشاهده پیام.مشاهده

برای مشاهده گیرنده، موضوع، تاریخ و اندازه.ویژگیها

ارسال به 
دیگران/ارسال 

مجدد

برای ارس��ال پیام به دیگران. اگر پیام با موفقیت 
ارسال نشده باشد، کلمه ارسال دوباره را منایش 

خواهد داد.

برای حذف کردن پیام.حذف

برای حذف متام پیامها در صندوق خروجی.حذف همه

برای استخراج شماره موجود در پیاماستفاده از شماره

پیش نویسها

متام پیامها را با انتخاب ذخیره در پیش نویس���ها را فهرس��ت می کند. 
می توانید عملیات زیر را اجرا کنید:

برای مشاهده پیام.مشاهده

برای مشاهده گیرنده، موضوع، تاریخ و اندازه.ویژگیها

برای ارسال پیام.ارسال

برای ویرایش پیام.ویرایش پیام

برای حذف کردن پیام.حذف

برای حذف متام پیامها در پیش نویسها.حذف همه

برای استخراج شماره موجود در پیام.استفاده از شماره

اگر ش��ما گیرنده پیامها در پیشنویس��ها را تعیین نکرده باشید، 
گزینه ارسال در منوی گزینه منایش داده نخواهد شد.
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الگو ها

پنج پیام اس��تفاده ش��ده معمول را لیس��ت می کند. می توانید این 
پیامها را هنگام نوش��نت یک پیام اس��تفاده کنید. پیام��ی را انتخاب 

کرده و L را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

برای مشاهده محتوی پیام.مشاهده

برای مش��اهده فرس��تنده، رونوش��ت، موضوع و ویژگیها
اندازه.

برای استفاده از الگو بعنوان یک پیام جدید. می نوشنت پیام
توانید آن را ویرایش کنید.

تنظیمات پیام

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا پیکر بندی MMS خود را برای ارسال 
و دریافت پیامها تنظیم کنید.

برای تعیین گزینه های ارسال MMS دوره اعتبار، در حال ارسال
گزارش حتویل، گ���زارش خواندن، اولویت، زمان 

بندی اسالید و زمان حتویل.
ب��رای تعیی��ن گزینه ه��ای ش���بکه اصل���ی، فرامکانی، در حال دریافت

.MMS گزارش خواندن و گزارش حتویل برای دریافت

ب��رای تعیین گزینه های بی ن���ام، حداکثر اندازه فیلترها
و تبلیغ.

ب��رای  تنظیم پیکر بندی ش��بکه م��ی توانید با ویرایش منایه
ارایه کننده شبکه خود متاس بگیرید.

ای��ن گزینه را می توان روی روش���ن یا خاموش تنظیم امضاء خودکار
کرده و به این گزینه به ش��ما اجازه می دهد تا بطور 
خودکار نام خود و محتوی پیام خود را  امضاء کنید.

برای مشاهده وضعیت حافظه MMS.وضعیت حافظه

چت

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا با مخاطب خود از طریق SMS گپ 
بزنید.

یک اتاق چت را انتخاب کرده و سپس L را فشار دهید.  .1
می توانید اطالعات اتاق چت، لقب من و ش���ماره مقصد را وارد کرده   .2

و سپس L را فشار دهید.
ش���روع جدید را انتخاب کرده، پیام را وارد کنید و آن را برای شروع   .3

گپ زدن ارسال منایید.

سرویس دهنده پست صوتی

این منو به شما اجازه می دهد تا شماره سرویس دهنده پست صوتی 
را تعیین کرده و به پس��ت صوتی خود گوش دهید. هنگامی که شما 
پس��ت صوتی دریافت م��ی کنید، ارایه دهنده ش��ما پیامی را به تلفن 

شما ارسال خواهد منود.

می توانید ش��ماره دو گروه از س��رویس دهنده گان پست صوتی را وارد 
کنید. ارایه دهنده خدمات شبکه شماره را ارایه خواهد منود.
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م��وردی را انتخاب و س��پس L را برای دسترس��ی ب��ه گزینه های زیر 
فشار دهید.

ب��رای ویرای��ش ش��ماره س��رویس دهنده پس��ت ویرایش
صوتی.

برای شنیدن پست صوتی.اتصال به صدا

می توانید به سرعت به سرویس دهنده پست صوتی با فشار دادن 
طوالنی کلید 1 در حالت غیر فعال دسترسی پیدا کنید.

پیام پخش

ای��ن یک نوع پخش پیامهای عمومی به گروههای اس��تفاده کننده از 
تلفنه��ای همراه می باش��د. پیام روی کانالهای ش��ماره دار پخش می 
ش��ود. بطور کلی هر کانال پخش می تواند یک نوع پیام را پخش کند. 
لطفاً با ارایه دهنده شبکه متاس بگیرید و آنان کانال قابل استفاده و 

لیست  اطالعات را به شما ارایه خواهند منود.

حالت دریافت

ای��ن منو ب��رای تعیین عملکرد پخش پیام اس��تفاده می ش��ود. هنگام 
روشن بودن می توانید پیام پخش شده را دریافت کنید. هنگام خاموش 

بودن پیامها را دریافت نخواهید منود.

پیام خوانده شده

برای خواندن پیام پخش شده بعد از فعال کردن حالت دریافت.

زبانها

برای تعیین زبان پیامهایی که می توان دریافت منود.

تنظیم کردن کانال

L را ب��رای تعیی��ن کان��ال فش��ار دهید، س��پس می توانی��د انتخاب، 
افزودن، ویرایش یا حذف را انتخاب کنید.
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6. سابقه متاسها
این منو لیست متاس��های ورودی و خروجی، تعداد دفعات شماره گیری 
مجدد خودکار و جزئیات متاس را به شما نشان می دهد. انواع مختلف 
متاس )متاس���های شماره گیری شده، متاس���های بی پاسخ و متاسهای دریافت 
ش��ده( هر کدام با منای��ه متفاوتی منایش داده می ش��وند. این موارد به 
ترتی��ب زمانی که جدیدترین مورد در باال قرار گرفته اس��ت، منایش داده 
می شود. در صورتی که متاس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره 

شده باشد، نام متاس گیرنده منایش داده می شود.

متاسهای بی پاسخ

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد تا متاس��های بی پاس��خ اخی��ر خود را 
مشاهده کنید. شما می توانید تاریخ، ساعت و دفعات متاس بی پاسخ 

را مشاهده کنید.

موردی را انتخاب کنید و L را برای مش��اهده تاریخ، س��اعت و دفعات 
متاس و شماره فشار دهید.

L گزینه را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

ذخیره در 
دفترچه تلفن

ذخیره شماره.

حذف شماره.حذف

شماره گیری شماره.شماره گیری

ش��ماره را ویرایش کرده و آن را در در دفترچه تلفن ویرایش
ذخیره کنید

متاسهای شماره گیری شده

این منو به شما اجازه می دهد تا آخرین متاسهای شماره گیری شده و 
تعداد دفعات شماره گیری یا مکامله موفقیت آمیز را مشاهده کنید.

متاسهای دریافتی

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا متاس��های دریافت شده اخیر خود را 
مشاهده کنید.

حذف لیست متاس

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا متاس���های بی پاس���خ، متاس���های شماره 
گیری شده، متاسهای دریافت شده یا حذف همه را حذف کنید.

زمان متاس

این منو به ش��ما اج��ازه می دهد تا کل ارس���الی، کل دریافتی و زمان 
متاس آخر را مش��اهده کنید )فرمت: ساعت، دقیقه، ثانیه(. می توانید 

از بازنشانی کل زمان برای بازنشانی زمان متاس استفاده کنید.

زمان واقعی محاس��به شده برای متاس��ها و خدمات ممکن است بر 
اس��اس ارایه کننده س��رویس، ویژگیهای ش��بکه، گرد کردن برای 

صورت حساب، مالیات و غیره متفاوت باشد.
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هزینه متاس

هزینه متاس آخر

این منو برای منایش هزینه آخرین متاس استفاده می شود.

هزینه کل

جهت منایش هزینه متام متاس��ها از آخرین بار صفر شده کنتور هزینه. 
اگر کل هزینه از حداکثر هزینه تعیین ش��ده در گزینه حداکثر هزینه 
فرات��ر رود، تا زمانی که کنتور هزینه دوباره صفر ش��ود دیگر نخواهید 

توانست متاس بگیرید.

بازنشانی هزینه

برای بازنشانی کنتور هزینه باید اول کد PIN2 خود را وارد کنید.

حداکثر هزینه

برای تعیین حداکثر هزینه متاسهای خود )باید PIN2 را وارد کنید(.

قیمت هر واحد

به ش��ما  اجازه می دهد تا واح��دی را برای هزینه تعیین کنید و قیمت 
بر اس��اس واحد برای محاس��به هزینه کلیه متاسهای شما محاسبه 

خواهد شد )باید PIN2 را وارد کنید(.

SMS شمارشگر

این منو برای منایش تعداد پیامهای ارسال شده و دریافت شده استفاده 
می شود.

GPRS شمارنده

این منو برای ش��مارش تاریخ ارس��ال و دریافت از طریق GPRS کار می 
کند. شما همچنین می  توانید این شمارشگر را هم بازنشانی کنید. 

واحد بر اساس بایت است.



�� تنظيمات

7. تنظيمات

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

خود را سفارشی منایید.

تنظیم تلفن

زمان و تاریخ

به ش��ما امكان میدهد تا زمان و تاریخ را با اس��تفاده از صفحه كلید 
و یا توس��ط كلیده��ای پیمایش تنظیم منایید. می توانی��د موارد زیر را 

تنظیم کنید:

تعیین شهر 
اصلی

شهری که در آن هستید را انتخاب کنید.

تنظیم زمان/
تاریخ

عدد را با اس��تفاده از صفحه کلید یا کلیدهای 
پیمایش وارد کنید.

فرمت زمان و فرمت تاریخ را وارد کنید.تعیین فرمت

برنامه ریزی روشن/خاموش شدن

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا زمان روشن و خاموش شدن خودکار 
تلفن  خود را تنظیم کنید. موردی را انتخاب و L را برای دسترسی به 

گزینه های زیر فشار دهید.

می توانید فعال سازی )حالت مجاز است( یا غیر وضعیت
فعال س���ازی )حالت غیر مجاز اس��ت( را انتخاب 

کنید.

روشن یا خاموش کردن را انتخاب کنید.روشن/خاموش

عدد را برای تنظیم زمان وارد کنید.زمان

زبان

ای��ن منو ام��كان انتخاب یك زبان برای متام منت ه��ای منو را فراهم می 
س��ازد. از + یا - برای مرور لیس��ت و فش��ار دادن L برای انتخاب یک 

زبان استفاده کنید.

روشهای ترجیحی ورود

این منو به شما اجازه می دهد تا روش ورود پیش فرض را تعیین کنید.

منایش مشخصات

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا گزینه های منایش داده در حالت غیر 
فعال را تعیین کنید.

کاغذ دیواری

تعیین تصویر زمینه صفحه اصلی منایش داده شده در صفحه غیر فعال.

تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.سیستم

تعریف توسط 
کاربر

تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.
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محافظ صفحه

تعیی��ن تصویر منایش داده ش��ده بعد از حالت غی��ر فعال در مدت زمان 
تعیین شده.

وضعی���ت )روش���ن/خاموش( و در انتظ���ار )زم��ان وضعيت
ظاهر ش��دن محافظ صفح��ه را تعیین کنید( 

را تنظیم کنید.

انتخاب تصویر برای محافظ صفحه.انتخاب

صفحه منایش روشن کردن

به ش��ما اجازه می دهد تا تصویر منایش داده شده در زمان روشن شدن 
را تعیین کنید.

تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.سیستم

تعریف توسط 
کاربر

تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.

صفحه منایش خاموش کردن

به ش��ما اجازه م��ی دهد تا تصوی��ر منایش داده ش��ده در زمان خاموش 
شدن را تعیین کنید.

تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.سیستم

تعریف توسط 
کاربر

تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.

منایش تاریخ و زمان

به شما اجازه می دهد تا در صورت نیاز بتوانید تاریخ و زمان را در حالت 
غیر فعال منایش دهید.

منایش شماره مالک

به شما اجازه می دهد تا در صورت نیاز بتوانید شماره مالک را در حالت 
غیر فعال منایش دهید.

دقت

این منو به شما اجازه می دهد تا کنتراست صفحه اصلی را انتخاب کنید.

می توانید < یا > را برای تنظیم کنتراست فشار دهید.

افکت صوتی

اكوالیزر

این منو برای تنظیم فرکانس صوتی در پخش موسیقی استفاده می شود.

منت خوشامد گویی

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا منت خوش آمد گویی ش��خصی  را 
تعیین کرده و هنگام روش��ن ش��دن تلفن آن را منایش دهد. ش��ما باید 

گزینه زیر را تعیین کرده و سپس R اجنام شد را فشار دهید.

فع��ال کردن/غیر فعال ک��ردن منایش منت خوش وضعیت
آمد گویی.

تعیین محتوی منت خوش آمد گویی.منت خوشامد گویی 
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شماره گیری سریع

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا به س��رعت ش��ماره ذخیره شده در 
دفترچه تلفن را ش��ماره گیری کنید. می توانید تا 8 ش��ماره ش��ماره 
گیری س��ریع را تعیین کرده و فعال س���ازی شماره گیری سریع و تنظیم 

شماره را تنظیم کنید.
کلید اختصاصی

در حال��ت غی��ر فعال، م��ی توانید به س��رعت به عملکرده��ای از پیش 
تنظیم ش��ده با فش��ار دادن کلیدهای پیمایش دسترس��ی پیدا کنید. 
این منو به ش��ما اجازه می دهد تا عملکردهای از پیش تعیین ش��ده را 

بر اساس نیاز تغییر دهید.

بهنگام سازی خودکار زمان و تاریخ

این منو برای بهنگام کردن خودکار زمان در تلفن شما استفاده می شود.

تنظیم متاس

شناسه متاس گیرنده

در صورت وجود پشتیبانی شبکه می توانید تنظیم شده توسط شبکه، 
مخفی کردن شناسه یا ارسال شناسه را منایش داده یا هویت خود را برای 

مخاطب مخفی نگاه دارید.

انتظار مكامله

این گزینه برای فعال س���ازی یا غیر فعال س���ازی انتظار متاس بکار می 
رود. هن��گام فعال بودن ای��ن گزینه، هنگامی که فردی س��عی کند تا 
با ش��ما متاس بگیرد، در حین متاس ش��ما یک بوق خواهید ش��نید. اگر 
ای��ن گزینه غیر فعال باش��د، تلفن ش��ما را آگاه منی کن��د و فردی که 

سعی در متاس با شما دارد بوق اشغال خواهد شنید یا متاس به شماره 
تلفن دیگری هدایت خواهد شد )باید در هدایت متاس در صورت اشغال 
تنظیم ش��ود(. وضعیت پرس���ش را برای پیدا کردن وضعیت این گزینه 

انتخاب کنید.

هدایت متاس

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

هدایت متاس متام 
متاسهای صوتی

متام متاس��های ورودی را انتقال می دهد. اگر این 
گزینه را انتخاب کنید، هیچ متاس��ی را تا زمانی 

که غیر فعال شود، دریافت نخواهید کرد.

هدایت متاس در 
صورت اشغال

هدایت متاس در هنگام تلفن زدن.

هدایت متاس در 
صورت پاسخ ندادن

هدایت متاس هنگامی پاسخ ندادن به تلفن.

هدایت متاس در 
صورت در دسترس 

نبودن

هدایت متاس هنگامی که تلفن ش��ما خاموش 
است یا در منطقه بدون پوشش قرار دارد.

هدایت متاس متام 
متاسهای دیتا

هدایت متاس متام متاسهای دیتا.

متام گزینه های هدایت را لغو می کند.لغو همه هدایت ها



تنظيمات��

فعال سازی را انتخاب وشماره را وارد کنید. وضعیت پرسش را برای پیدا 
کردن وضعیت گزینه های هدایت مربوطه انتخاب کنید.

قبل از فعال کردن این گزینه، باید ش��ماره صندوق پست صوتی خود را 
وارد کنید. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

محدودیت متاس

به ش��ما امكان میدهد تا اس��تفاده از تلفن خود را به متاسهای خاص 
محدود س��ازید. ای��ن را می توان در متاس���های بیرون رونده )همه متاس���ها، 
متاس���های بین املللی ی��ا بین املللی بجز منزل( و/یا متاس���های ورودی )همه 
متاسها یا هنگام حین فرامکانی( اعمال کرد. در هردو مورد، گزینه ی لغو 
همه یكباره به متام متاس��ها اعمال میش��ود. تغییر کلمه عبور محدود 
کنن���ده ب��رای تغییر کلم��ه عبور محدود کننده اس��تفاده می ش��ود. 
وضعیت پرسش به شما امكان میدهد تا بدانید یك نوع متاس مسدود 

شده است یا خیر.

این ویژگی بستگی به شبكه دارد و نیازمند یك كلمه رمز انسداد 
متاس خاص است كه توسط ارائه دهنده ی سرویس تامین میشود.

تغییر خط

برخی از SIM کارتها به ش��ما اجازه می دهد تا دو شماره متاس داشته 
باشید )س��رویس ش��بکه(. این عملکرد فقط هنگامی موجود است 

که SIM کارت از آن پشتیبانی کند.

برای تغییر خط می توانید L را برای انتخاب یک خط فشار دهید.

یادآوری زمان متاس

این منو به شما اجازه می دهد تا بر اساس زمان متاس صدای تلفن بوق 
بزن��د. م��ی توانید خاموش )بدون بوق(، تکی )از 1 ت��ا 3000 ثانیه بعنوان 
زم��ان بوق( ی��ا دوره ایی (از 30 ت��ا 60 ثانیه را بعنوان زم��ان دوره انتخاب 

کنید، تلفن شما در این دوره هر دقیقه بوق خواهد زد.

صفحه زمان متاس

این منو برای تنظیم منایش زمان متاس در طول متاس استفاده می شود.

شماره گیری مجدد خودكار

اگر ش��ماره ای که گرفته اید پاس��خ نداد، تلفن ش��ما بطور خودکار 
این ش��ماره را در فواصل زمانی خاص شماره گیری می کند. برای پایان 

شماره گیری مجدد می تواند ) یا R را برای لغو فشار دهید.

گروه کاربر بسته

این گزینه به ش��بکه بس��تگی دارد. فقط بعد از تنظیم توسط ارایه 
کننده ش��بکه می توانید از این گزینه استفاده کنید. این گزینه برای 
محدود کردن گیرنده متاس اس��تفاده می ش��ود. اگ��ر این گزینه فعال 

باشد، می توانید فقط با کاربران گروه متاس بگیرید.

IP شماره

ب��رای تنظیم ش��ماره IP جهت برق��رار کردن متاس��های IP. این ویژگی 
بستگی به شبکه و نوع اشتراک دارد. با اپراتور خود جهت پارامترهای 

مورد نظر متاس بگیرید.
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لیست سیاه

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا متاس��های ورودی را در لیس��ت سیاه 
قرار دهید.

به ش��ما امكان میدهد تا این گزینه را روشن یا حالت
خاموش كنید. اگر شما روشن را انتخاب کنید، 
تلفن شما متام متاس��های افراد لیست سیاه را 

رد خواهد کرد.

تعیین شماره هایی که باید رد شوند.شماره لیست سیاه

تنظیم شبکه

انتخاب شبکه
این منو به ش��ما اجازه می دهد تا س��رویس شبکه )به شما پیشنهاد می 

کند تا خودکار را انتخاب کنید( را انتخاب کنید.

تلف��ن ش��ما بطور خ��ودکار ش��بکه موجود را خودکار
انتخاب و خود را در آن ثبت می مناید.

لیستی از ش��بکه های موجود در منطقه را به دستی
شما ارایه می کند. شبکه ای که می خواهید 

را انتخاب و L را برای تایید فشار دهید.

فقط در صورتی می توانید شبکه دیگری را بجز شبکه اصلی 
انتخاب منایید که توافق نامه رومینگ معتبر با شبکه اصلی 

وجود داشته باشد. اگر شبکه را تغییر دهید، برخی از مشکالت 
در حین کار با تلفن ممکن است بوجود آید.

شبکه های ترجیحی

امكان س��اخنت یك لیس��ت شبكه، طبق ترجیح ش��ما را فراهم میكند. 
زمان��ی ك��ه این ویژگی تعریف ش��د، تلفن س��عی خواهد كرد در ش��بكه 

مربوطه، طبق ترجیح شما ثبت نام مناید.

انتخاب باند

این منو برای انتخاب باند شبکه متاس استفاده می شود.

GPRS اتصال

ای��ن من��و برای تنظیم حالت اتصال اس��تفاده می ش��ود. م��ی توانید 
همیشه یا هنگام نیاز را انتخاب کنید.

تنظیم امنیت

SIM قفل شد

 PIN را وارد کنید )کد PIN فعال باشد، باید کد SIM هنگامی که قفل
توس��ط ارایه کننده همراه با SIM کارت ارایه می ش��ود(. اگر کد وارد 
ش��ده برای سه مرتبه اشتباه باشد، ش��ما باید کد PUK را وارد کنید 
 PIN برای باز کردن قفل یا تغییر کد PUK کد .)PIN کد باز کردن قفل(
قفل ش��ده استفاده می ش��ود. اگر کد PUK ارایه نشده باشد یا گم 

شده باشد، می توانید با ارایه کننده شبکه خود متاس بگیرید.

کد PIN را وارد کنید و س��پس L را فشار دهید. اگر سيم قفل شد در 
حالت خاموش باش��د، بعد از آن وضعیت روش���ن خواهد داشت، در غیر 

این صورت وضعیت خاموش خواهد بود.
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قفل تلفن

ای��ن منو برای تعیین کلمه عبور تلفن اس��تفاده می ش��ود و وضعیت 
پیش فرض خاموش است. مبحض اینکه  قفل تلفن را تنظیم کنید، باید 

کلمه عبور را هر بار بعد از روشن کردن تلفن وارد کنید.

کلمه عبور را وارد کرده و سپس L را فشار دهید. اگر وضعیت قفل 
تلفن خاموش باش��د،بعد از آن دارای وضعیت روشن خواهد بود، در غیر 

این صورت خاموش خواهد بود.

قفل خودكار صفحه كلید

این منو برای قفل خودکار صفحه کلید استفاده می شود.

فاصله زمانی قفل صفحه کلید را وارد کنید، سپس L را برای تایید 
فشار دهید.

ب��رای باز ک��ردن قفل صفحه کلی��د، می توانید R قفل گش���ائی را در 
حالت غیر فعال فش��ار دهید. هنگام منای��ش "# را برای باز کردن 

قفل صفحه کلید فشار دهید" # را فشار دهید.
شماره گیری ثابت

این منو برای محدود کردن متاس��های بیرون رونده اس��تفاده می ش��ود. 
بای��د کد PIN2 را وارد کنید. ارایه کننده ش��بکه کد PIN2 را ارایه می 

کند.

این مورد دارای دو حالت است: روشن )می توانید حالت
هر شماره ای را ش��ماره گیری کنید( و خاموش 
)می توانید فقط ش��ماره های ذخیره ش��ده در 

لیست متاس ثابت را شماره گیری منایید(.
برای دسترسی به لیست متاس ثابت. می توانید 
L افزودن را فش��ار داده، س��پس نام و شماره 
 PIN2 را فش��ار داده و کد L ،تلفن را وارد کرده

را وارد کرده و L را فشار دهید.

برای دسترسی به لیست متاس ثابت. می توانید لیست متاس ثابت
L افزودن را فش��ار داده، س��پس نام و شماره 
 PIN2 را فش��ار داده و کد L ،تلفن را وارد کرده

را وارد کرده و L را فشار دهید.

همه SIM کارتها دارای کد PIN2 منی باشند. اگر SIM کارت شما 
دارای این کد نباشد، از این گزینه منی توانید استفاده کنید.

شماره گیری محدود شده
این منو به ش��ما اجازه می دهد تا  متاس��های بی��رون رونده مختلف را 

محدود کنید.
با پش��تیبانی SIM کارت، می توانید ای��ن عملکرد را فعال یا غیر فعال 

کنید.

تغییر کلمه عبور
ای��ن منو ب��رای تغییر ک��د PIN، ک��د PIN2 و کلمه عب���ور قفل تلفن 

استفاده می شود.
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PIN
این کد همراه با SIM کارت ارایه می شود. ارایه کننده سرویس مقدار 

پیش فرض را ارایه می کند.
اگر سه بار پشت سر هم کد PIN را اشتباه وارد کنید، کد PIN مربوط 
به SIM کارت بطور اتوماتیک قفل خواهد شد و از شما خواسته می 
ش��ود تا کد PUK را برای قفل گش��ائی وارد کنید. م��ی توانید این کد 
را از ارایه دهنده س��رویس دریافت کنید. اگر ش��ما کد PUK را سه بار 

متوالی اشتباه وارد کنید، SIM کارت برای همیشه قفل خواهد شد.

PIN2
این کد برای دسترس��ی به عملکردهای ویژه شبکه استفاده می شود 
 PIN2 مانند ش��ارژ کردن، یا ش��ماره گیری ثابت و غیره. اگر ش��ما کد
را س��ه بار متوالی اش��تباه وارد کنید، کد PIN2 مربوط به SIM کارت 
قفل خواهد ش��د. برای باز کردن قفل PIN2 ش��ما بای��د از ارایه دهنده 
س��رویس کد PUK2 را درخواست کنید. اگر ش��ما برای ده بار متوالی 
کد PUK2 را اش��تباه وارد کنی��د، عملکردهای مربوط به PIN2 را دیگر 

منی توان تغییر داد.

کلمه عبور قفل تلفن
کلمه عبور قفل از تلفن ش��ما در مقابل اس��تفاده غیر مجاز توسط 
اف��راد دیگ��ر جلوگیری بعم��ل م��ی آورد. کلمه عبور هنگام بازس��ازی 

تتظیمات کارخانه الزم می باشد. کلمه عبور اولیه 1122 می باشد.

بازسازی تنظیمات کارخانه
ای��ن منو ب��رای بازنش��انی تلفن به تنظیم��ات کارخانه اس��تفاده می 

شود.
کلمه عبور را وارد کرده، سپس L را برای تایید فشار دهید.

مبحض ورود کلمه عبور صحیح )کلمه عبور مشابه کلمه عبور 
قفل تلفن می باشد و مقدار پیش فرض آن 1122 می باشد( تلفن 

شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی خواهد شد.
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دوربین

تلف��ن همراه ش��ما دارای یك دوربین دیجیتال داخلی اس��ت. ش��ما 
میتوانید عكس بگیرید، آنها را در تلفن خود ذخیره كنید و یا آنها را 
از طریق کابل  به رایانه ش��خصی خ��ود انتقال دهید، از آنها بعنوان 
تصویر زمینه اس��تفاده كنید و یا آنها را از طریق MMS به دوس��تان 

خود ارسال منایید.

فعال كردن دوربین

دوربین را انتخاب کرده و L را فش��ار دهید یا کلید نرم سمت چپ را 
در حالت غیر فعال فشار داده تا دوربین را فعال کنید.

زمانیكه دوربین فعال است، صفحه ی پیش منایش نشان داده میشود.

ج��دول زی��ر، جزئیات مربوط ب��ه عملكرد كلیدهای مختل��ف در حالت 
دوربین را نشان میدهد.

بزرگ منایی / كوچك منایی+ -

افزایش / كاهش جبران میزان نوردهی< >

عکس برداری يا ,

خروج از حالت دوربین و بازگشت به صفحه اصلی.)

Lدستیابی به منوی گزینه

Rبازگشت به صفحه قبلی

تنظیم باالنس سفیدی1

تنظیم افکت2
تنظیم تایمر تاخیر3

فعال کردن / غیر فعال کردن ادامه عکاسی4

تنظیم کیفیت تصویر5

تنظیم اندازه تصویر6

عکس برداری
كادر عك��س خ��ود را تعیین ك��رده  يا , را ب��رای گرفنت عكس   .1

فشار دهید.
زمانیك��ه عكس گرفته ش��د، یك صفحه مش��اهده منایش داده   .2
میش��ود. L را برای ذخی��ره عکس، یا R را ب��رای نادیده گرفنت 

عکس فشار دهید.

منوی گزینه در دوربین

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

به مشاهده 
گرتصویر

برای دسترسی به مشاهده گر تصویر.

تنظیم باالنس سفیدی، صدای شاتر.

نوردهی و در حال باند کردن.تنظیم دوربین
تنظیم اندازه تصویر و کیفیت تصویر.تنظیم تصویر
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تعیین جلوه ویژه برای عکس.تنظیم افکت

به عکس ق��اب اضافه می کن��د. برخی از قابها افزدون قاب
فق��ط برای اندازه های خاص قابل اس��تفاده می 

باشند.

گرفنت چندین عکس پشت سر هم.ادامه عکاسی

تنظیم تایمر تاخیر. هنگامی که کلید عملکرد تایمر تاخیر
را فش��ار م��ی دهد ت��ا عکس بگیری��د، عکس در 

زمانی که تعیین کرده اید گرفته خواهد شد.

برای بازنش��انی متام تنظیم��ات دوربین به مقادیر بازسازی پیش فرض
پیش فرض.

مشاهده گر تصویر

زمان��ی كه یك عكس گرفته و آن را ذخیره میكنید، فایل مربوطه در 
پوش��ه ی مش���اهده گر تصویر ذخیره میشود. زمانی كه منو را باز می 
كنید، عكس��های شما بصورت بند انگشتی منایش داده میشود. از 
 L .كلیدهای پیمایش + و - برای حركت در لیست استفاده كنید

گزینه را برای دسترسی به موارد زیر فشار دهید.

عکس را منایش می دهد.مشاهده

ش��یوه م��رور را بصورت حالت لیس���ت ی��ا حالت حالت مشاهده
ماتریس تنظیم کنید.

عکس را در سایر گزینه ها اعمال می کند.انتقال

عکس را تغییر نام می دهد.تغییر نام

عکس را حذف می کند.حذف

حذف همه 
پرونده ها

متام عکسها را حذف می کند.

به شما اجازه می دهد تا متام عکسها را بطور مرتب کردن
جداگانه بر اساس نام، زمان یا اندازه مرتب 

کنید.

ضبط کننده ویدئو

 AVI این منو برای ضبط ویدئو اس��تفاده می ش��ود، و فرمت ویدئو نیز
می باشد.

فعال کردن ضبط کننده ویدئو

ضب���ط کننده ویدئو را انتخاب و L را ب��رای فعال کردن ضبط کننده 
ویدئو فشار دهید.

جدول زی��ر، جزئیات مربوط ب��ه عملكرد كلیده��ای مختلف در حالت 
ضبط کننده ویدئو را نشان میدهد.

بزرگ منایی / كوچك منایی+ -

افزایش / كاهش جبران میزان نوردهی< >

, شروع / پایان ضبط يا 
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خ��روج از حال��ت  ضبط ویدئویی و بازگش��ت به )
صفحه اصلی

Lدستیابی به منوی گزینه

Rبازگشت به صفحه قبلی

تنظیم افکت1

تنظیم باالنس سفیدی2

ضبط کردن ویدئو

تصویر خود را د فریم قرار دهید و  يا , را برای ش��روع ضبط فش��ار 
دهید. هنگام ضبط می توانید L مکث/از س���رگیری را فشار دهید. 

 ، , یا R را برای توقف ضبط و ذخیره ویدئو فشار دهید.

منوی گزینه در ضبط کننده ویدئو

ای��ن بخش، گزین����ه های من��وی در ضبط کنن����ده ویدئو را به تفصیل ش��رح 
میدهد.

پخش کننده ویدئو را باز کنید.به پخش کننده

تنظیم کننده 
CamCoder

باالنس س���فیدی، EV، فرکانس و کیفیت ویدئو را 
تنظیم کنید.

تعیین جلوه ویژه برای ویدئو.تنظیم افکت

برای بازنش��انی متام تنظیم��ات ضبط کننده به بازسازی پیش فرض
مقادیر پیش فرض.

پخش کننده ویدئویی

م��ی توانید از این گزیته برای مش��اهده ویدئو و ضبط یا م��وارد از پیش ذخیره 
شده در تلفن خود استفاده کنید.

ویدئو را انتخاب کرده، س��پس L گزینه را فش��ار دهید ت��ا به گزینه های زیر 
دسترسی پیدا کنید.

پخش ویدئو.پخش

ویدئو را نامگذاری مجدد منایید.تغییر نام

ویدئو را حذف می کند.حذف

حذف همه 
پرونده ها

حذف متام ویدئوها.

به شما اجازه می دهد تا متام ویدئوها را بطور مرتب کردن
جداگانه بر اساس نام، زمان یا اندازه مرتب 

کنید. 

پخش صوت

این منو برای پخش موس��یقی اس��ت. موسیقی ضبط شده در پوشه 
پخ��ش کنن��ده را می توان بطور خودکار شناس��ایی منود و به لیس��ت 
پخش اضافه کرد. می توانید در حین پخش موس��یقی یک ش��ماره را 
ش��ماره گی��ری کرده یا به یک متاس پاس��خ دهید و پخ��ش کننده هم 

مکث خواهد منود.
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فعال کردن پخش کننده صوتی

+ را در حالت غیر فعال فشار دهید یا پخش صوت را انتخاب کنید.
ج��دول زی��ر، جزئیات مرب��وط به عملك��رد كلیده��ای مختل��ف در پخش 

موسیقی را نشان میدهد.

پخش/مکث+

توقف-

پرش به موسیقی قبلی<

پرش به موسیقی بعد>

ولوم  های  کلیده 
صدا

ولوم صدای موسیقی را تنظیم می کند

خ��روج از حال��ت پخ���ش ص���وت و بازگش��ت به )
صفحه اصلی.

L را فشار داده تا به L ،لیس���ت پخش را باز کرده
منوی گزینه دسترسی پیدا کنید.

Rبازگشت به صفحه قبلی

منوی گزینه در پخش صوت

موسیقی را پخش می کند.پخش

اطالعات موسیقی را منایش می دهد.جزئیات

موسیقی را بعنوان آهنگ زنگ تعیین می کند.افزودن به زنگها

لیست پخش در پخش صوت را تازه می کند.تازه کردن لیست

شامل لیست تولید خودکار، تکرار )حالت تکرار تنظیمات
موسیقی در حالت پخش(، برزدن )ترتیب پخش(، 
پخش زمینه )ادام��ه پخش هنگام خروج از پخش 

صوت( و اکوالیزر.

افزودن/حذف موسیقی
تلفن خود را خاموش کنید.  .1

تلفن خود را با اس��تفاده از کابل USB ب��ه کامپیوتر وصل کنید.   .2
بعد از شناسایی تلفن توسط کامپیوتر، می تواند موسیقی خود 

را در تلفن کپی کرده یا موسیقی موجود در تلفن را حذف کنید.

متام موسیقی که باید پخش شود باید در فهرست ریشه قرار داشته 
باشد. این یک محل تعیین شده است و مجاز به تغییر آن منی باشید.

ضبط کننده صدا

ای��ن منو به ش��ما اج��ازه می دهد تا ص��دا را ضبط کنی��د. می توانید 
یادداشتی که ضبط می کنید را پخش، تغییر نام و حذف کنید.

یادداش��تی را انتخاب و سپس L را فش��ار دهید یا مستقیما L را 
برای دسترسی به منوی گزینه فشار دهید.

L را ب��رای ش��روع ضبط فش��ار داه��د، L را رکورد
برای مکث یا ادامه ضبط فش��ار دهید. برای امتام 
ضبط، R توقف را فش��ار دهید. نام را وارد کرده 

و سپس L را فشار دهید.

فرمت یادداشت را تعیین کنید.تنظیمات
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پخش یادداشت.پخش

افزدون صدا به یادداشت.ضمیمه

یادداشت را نامگذاری مجدد منایید.تغییر نام

یادداشت را حذف کنید.حذف

متام یادداشتها را حذف می کند.حذف همه

یادداشت را در سایر گزینه ها اعمال می کند.انتقال

سراینده ملودی

ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد تا ملودی م��ورد عالقه خود را ویرایش 
کنید و آن را بعنوان آهنگ زنگ تعیین کنید.

اگر ملودی وجود ندارد، می توانید L افزودن را برای ایجاد یک ملودی 
فشار داده و L را برای دسترسی به منوی گزینه در حین سرودن فشار 
دهید. اگر یک ملودی را انتخاب کنید، می توانید L را برای دسترسی 

به منوی گزینه فشار دهید.

عملیات کلیدها در سرودن

یک سکوت وارد می کند.0

ورود دو تا سی.1 - 7

یک افکت لرزش ایجاد می کند.8

یک افکت نور زمینه را اضافه می کند.9

گام نت را به باال، وسط یا پایین تغییر می دهد.+ -

وضعیت نت را به باال، عادی یا پایین تغییر می دهد.#

تغییر متپو.*

کلیدهای پیمایش را برای انتخاب عالمت لرزش یا نور زمینه را فشار 
دهید، سپس + یا - را برای روشن یا خاموش کردن افکت فشار دهید.

منوی گزینه در سرودن

ملودی را پخش می کند.پخش

سرعت پخش ملودی را انتخاب کنید.سرعت پخش

یک ساز را انتخاب کنید.انتخاب ساز

ملودی را ذخیره کنید.ذخیره

اطالعات راهنما را منایش می دهد.راهنما

منوی گزینه در یک ملودی

ملودی را پخش می کند.پخش

ملودی را ویرایش می کند.ویرایش

یک ملودی جدید را ویرایش می کند.افزودن

ملودی را تغییر نام دهید.تغییر نام

ملودی را حذف کنید.حذف

حذف همه 
پرونده ها

متام ملودیها را حذف می کند.

ملودی را در سایر گزینه ها اعمال می کند. انتقال

اطالعات راهنما را منایش می دهد.راهنما
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9. مدیر فایل
ای��ن منو به ش��ما اجازه می دهد تا تصویر، ضب��ط کننده صدا، آهنگ 

زنگ و موسیقی تلفن خود را مدیریت کنید.

دیس���ک D را انتخ��اب ک��رده و L گزینه را برای دسترس��ی به گزینه 
های زیر فشار دهید.

 به ش��ما اجازه می دهد تا پوش��ه را ب��از کنید. باز كردن
م��ی توانید یک فایل را پوش��ه را انتخاب کرده و 

عملیات زیر را اجنام دهید.

عملیات مربوط به فایل  •
پخش )برای فایل موس��یقی(، مشاهده )برای فایل 
تصویری(، انتقال، جزئیات، تغییر نام، کپی، منتقل 

کردن، حذف، حذف همه فایلها و مرتب کردن.
عملیات روی پوشه  •

باز كردن، ایجاد پوش���ه، تغییر نام، حذف و مرتب 
کردن.

ایجاد پوشه جدید در پوشه فایل.ایجاد پوشه

فرمت کردن پوش��ه. )مجاز فقط برای فهرس��ت فرمت
ریشه(.

گوشه سمت راست باالی صفحه در مدیر فایل نشاندهنده 
اطالعات اشغال بودن حافظه را منایش می دهد. اگر شما پوشه 

یا فایلی را در مدیر فایل انتخاب کنید، صفحه به شما اطالعات  
تاریخ و اندازه را در همان گوشه منایش خواهد داد.
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10. سرگرمی و بازیها

بازیها

یک بازی را انتخاب منایید، L را فشار دهید. برای اطالعات دقیق در باره 
هر بازی می توانید به راهنمای روی صفحه مراجعه کنید.

زمینه ها

این منو به شما اجازه می دهد تا زمینه رنگ صفحه را انتخاب کنید. 
سه نوع زمینه برای انتخاب وجود دارد.

طرح��ی را انتخاب کرده، L گزینه را فش��ار داده ت��ا به گزینه های زیر 
دسترسی پیدا کنید.

زمینه انتخاب شده را فعال می کند.فعال سازی

بهن���گام  دوره 
سازی

تنظیم بسامد بهنگام رنگ.

تعیین ترتیب بهنگام رنگ.تنظیم ترتیب

بدون در نظر گرفنت اینکه کدام گزینه ها را برای دوره بهنگام 
سازى یا تنظيم ترتیب می کنید، باید فعال سازی را بعد از هر 

تنظیم انتخاب کنید.

تنظیم بازی

این منو به شما اجازه می دهد تا صدا را باز کرده و افکت لرزش در بازی 
را روشن یا خاموش کنید.

صدای بازی یا لرزش بازی را انتخاب کرده، کلیدهای پیمایش را فش��ار 
داده ت��ا روش���ن یا خام���وش را انتخاب کنید و س��پس L را برای تایید 

فشار دهید.
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11. منایه های کاربر
این منو به شما اجازه می دهد تا زنگ کلیه متاسهای دریافتی، پیام جدید و 
غیره را تعیین منایید. این منو همچنین به شما اجازه می دهد تا نوع هشدار، 
ولوم صدای زنگ و حالت پاس��خ و روشنایی صفحه و غیره را تنظیم کنید 

تا تلفن شما مناسب استفاده در محیطهای مختلف باشد.

عمومی، مالقات، بیرون از خانه یا هدست را انتخاب کرده و L گزینه را 
برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

حالتی که انتخاب می کنید عمل خواهد شد.فعال سازی

به ش��ما اجازه می دهد تا حالت انتخاب ش��ده تنظیم سفارشی     
ش��امل تنظیم صدا )متاس دریافتی، آالرم، روشن 
ش��دن، خام��وش ش��دن، ص��دای پی��ام و صدای 
صفح��ه کلید(، ميزان صدا )صدای زنگ و صدای 
کلی��د(، نوع هش���دار )زن��گ، فقط ل��رزش، لرزش 
و زن��گ یا لرزش و س��پس زنگ(، ن���وع زنگ )تکی، 
تکراری یا صعودی(، صدای اضافه )هش��دار، خطا، 
کمپ روش��ن و اتصال(، حالت پاسخ )هر کلید( و 

روشنایی ال سی دی )5، 15، 30 یا 45 ثانیه(.

گزینه خودکار در حالت پاسخ فقط در حالت هدست منایش داده می شود. 
حالت هدست الزم نیست که فعال شود. تا زمانی که هدست به 

تلفن وصل باشد، تلفن به طور خودکار به حالت هدست تغییر 
وضعیت می دهد.
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12. املنظم
این منو حاوی ویژگیها و گزینه هایی اس��ت که برای کمک به شما در 

مرتب کردن در حال حرکت طراحی شده است.

تقومي

این منو به ش��ما اجازه می دهد تا تقویم را مش��اهده کرده، به لیست 
کارها دسترسی پیدا کرده و آن را ویرایش کنید.

می توانید کلیدهای پیمایش را فش��ار داده تا تقویم را مشاهده کنید. 
تاریخی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کرده و L گزینه را 

برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

به شما اجازه می دهد تا تاریخ، زمان، یادداشت و مشاهده وظایف
 L .آالرم برنام��ه زمانی را تنظیم و تعیین کنید
را برای افزودن وظایف جدید، ویرایش و مش��اهده 
وظیفه انتخاب شده فشار دهید. )برای اطالعات 
دقیقت��ر لطف��اً ب��ه "لیس��ت کاره��ا" مراجعه 

کنید(.

به ش��ما اجازه می دهد تا تاریخ تعیین ش��ده را پرش به تاریخ
بس��رعت مش��اهده کنید. تاریخی را وارد کرده و 

سپس L را فشار دهید.

یک تاریخ همراه با وظیفه روی صفحه به رنگ قرمز منایش داده 
می شود.

لیست کارها

این منو به ش��ما کمک می کند تا ان��واع کارهایی که در محل کار یا 
زندگی اجنام می دهید را مدیریت کنید. می توانید محتوی، زمان دقیق 

و آالرم لیست کارها را تنظیم کنید.

اگر وظیفه ای در تلفن نباش��د، خالی منایش داده می ش��ود. می توانید 
L افزودن را برای ایجاد یک وظیفه جدید فشار دهید. بعد از ویرایش 

وظیفه می توانید R اجنام شد را فشار دهید.

اگ��ر ی��ک وظیف��ه را انتخ��اب کنید، م��ی توانی��د L گزین���ه را برای 
دسترسی به منوی گزینه فشار دهید.

ایجاد وظیفه

به ش��ما اجازه م��ی دهد تا تاری��خ وظیفه را وارد تاریخ
کنید.

به ش��ما اجازه می ده��د تا زمان وظیف��ه را وارد زمان
کنید.

فرمت زمانی که وارد کرده اید باید بر اساس 
سیستم 24 ساعتی باشد.

به شما اجازه می دهد تا محتوی وظیفه را وارد یادداشت
کنید. L ویرایش را فشار داده، محتوی را وارد 

کرده و سپس L را برای ذخیره فشار دهید.

کلیدهای پیمایش را برای  تتظیم وضعیت آالرم آالرم
فشار دهید.
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به شما اجازه می دهد تا بسامد را تنظیم تكرار
کنید: یک بار، هر روز، روز، هفتگی، ماهیانه.

منوی گزینه یک وظیفه

مشاهده تنظیمات انتخاب شده وظیفه.مشاهده

افزودن وظیفه جدید.افزودن

ویرایش وظیفه انتخاب شده.ویرایش وظیفه

حذف وظیفه انتخاب شده.حذف وظیفه

حذف متام وظایف در لیست کارها.حذف همه

آالرم

تلفن همراه ش��ما دارای یک س��اعت زنگ دار داخلی است. می توانید 
سه زنگ جداگانه را تعیین کنید.

برای تنظیم یک هشدار، مراحل زیر را دنبال کنید:
آالرمی را انتخاب کرده و L ویرایش را فشار دهید.  .1

وضعیت را روی روشن تنظیم کنید.  .2
زمان را وارد کنید.  .3

تکرار، یک بار، هر روز، یا روزها را انتخاب کنید.  .4

بعد از به پایان رساندن تنظیمات، R اجنام شد را فشار دهید.

برای استفاده از حالت روزها می توانید خط هفته را انتخاب 
کرده و سپس وضعیت هر روز هفته را یک به یک تعیین کنید. 

می توانید بین روشن و خاموش با فشار دادن کلید نرم چپ تغییر 
وضعیت دهید.

ساعت جهانی

ای��ن منو به ش��ما اجازه م��ی دهد تا زمان در ش��هرهای اصلی جهان را 
بررسی کنید.

کلیدهای پیمایش را برای انتخاب شهرها فشار دهید و تاریخ و ساعت 
محلی در انتهای صفحه منایش داده خواهند شد.
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13. خدمات
این منو حاوی خدمات STK و WAP می باشد.

STK

موارد این منو به نوع اش��تراک بس��تگی داشته و مربوط به هر اپراتور 
می باش��د. اگر SIM کارتی که در دس��تگاه قرار داده اید دارای عملکرد 

STK باشد، منوی STK روی صفحه منایش داده می شود.

WAP

این گزینه به ش��ما اجازه می دهد تا به ش��بکه دسترسی پیدا کنید. 
تلفن ش��ما حالت��ی را به ش��ما ارایه می کن��د تا بتوانید به ش��بکه 
دسترس��ی پیدا کنید. می توانی��د بعد از فعال ک��ردن حالت مربوطه 

شبکه را مرور کنید.

صفحه اصلی

م��ی توانید یک صفح��ه اصلی برای ه��ر حالت ذخیره کنی��د. هنگام 
دسترسی به WAP، صفحه اصلی هر حالت اولین صفحه بازدید شده 

خواهد بود.

محل یاب ها

می توانید نشانی را بعنوان یک محلیاب در تلفن خود ذخیره کنید.

محلیابی را انتخاب کرده، L گزینه را فش��ار داده تا به گزینه های زیر 
دسترسی پیدا کنید.

به سایت اینترنتی محلیاب انتخاب شده بروید.رفنت به

ویرایش محلیاب انتخاب شده.ویرایش

محلیاب انتخاب شده را حذف می کند.حذف

متام محلیابها را حذف می کند.حذف همه

عنوان و نشانی را برای ایجاد یک محلیاب وارد افزودن محلیاب
کنید.

صفحات اخیر

می توانید سایت اینترنتی که اخیرا بازدید کرده اید را مشاهده کنید.

وارد کردن نشانی

می توانید یک نشانی را برای وصل شدن تلفن خود به شبکه وارد کنید.

صندوق ورودی سرویس

پیامهای WAP که دریافت کرده اید در صندوق ورودی س���رویس ذخیره 
خواهند ش��د و اپراتور س��رویس پیامهای WAP را بطور فعال به تلفن 

شما ارسال می کند.

تنظیمات

ویرایش منایه

 WAP ای��ن گزین��ه برای تنظی��م ویژگیهای مت��ام حاالت دسترس��ی به
اس��تفاده می ش��ود. لطفاً با اپراتور ش��بکه برای دریاف��ت تنظیمات 

صحیح متاس بگیرید.
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حالتی را در لیست منایه انتخاب کرده، سپس L را برای دسترسی به 
گزینه های زیر فشار دهید.

ک���ردن  فع���ال 
منایه

حال��ت دسترس��ی WAP انتخاب ش��ده را فعال 
می کند.

ویژگیهای حالت دسترس��ی WAP را ویرایش می ویرایش منایه
کند.

گزینه های مرورگر

زمان انتظار مرورگ��ر را تعیین کنید. اگر در زمان امتام زمان
انتظار پاس��خی دریافت نش��د، مرورگر اتصال با 

سایت اینترنتی را قطع خواهد منود.

از منایش تصاویر بازدی��د  تنظی��م منای��ش تصاوی��ر در هن��گام 
سایتهای اینترنتی.

پیام سرویس

ای��ن منو برای تنظیم دریافت پیام س��رویس اس��تفاده می ش��ود. پیام 
سرویس در صندوق ورودی سرویس ذخیره خواهد شد.

حافظه پنهان پاک شود

اطالعات و داده های که به آنان دسترسی داشته اید در حافظه پنهان 
تلفن ش��ما ذخیره خواهند شد. این گزینه برای پاک کردن اطالعات در 

حافظه پنهان استفاده می شود.

پاک کردن کوکیها

این منو برای پاک کردن کوکیها استفاده می شود.

هنگامی که ش��ما به سایت اینترنتی دسترسی پیدا می کنید، برخی 
از اطالعات ذخیره خواهند شد. پیشنهاد می شود تا برخی از اطالعات 
حساس را هر از چند گاهی حذف کنید چون تلفن شما اگر گم شود 

ممکن است این اطالعات فاش گردد.

گواهیهای مورد اطمینان

برخی از سرویس��ها به گواهیهای مورد اطمین��ان احتیاج دارند مانند 
سرویس بانک. هنگامی که شما گواهی صحیح را دان لود کنید، می 
توانی��د آن را ذخی��ره یا حذف کنید. اگر گزینه ذخی��ره را انتخاب کنید، 

گواهی به گواهیهای مورد اطمینان اضافه خواهد شد.

اشتراک دیتا

این منو برای تنظیم اطالعات اش��تراک اس��تفاده می ش��ود، اشتراک 
موجود توسط سازنده ارایه می گردد.

GSM دیتای

می توانید موارد زیر را تنظیم کنید: نام اش���تراک، ش���ماره، نام کاربر، 
.DNS کلمه عبور، نوع خط، سرعت و

GPRS

م��ی توانید موارد زیر را تنظیم کنید: نام اش���تراک، APN، نام کاربر، 
کلمه عبور، نوع تاييد.
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14. متفرقه
ای��ن منو ح��اوی ویژگیه��ا و گزینه های طراحی ش��ده برای اس��تفاده 

شخصی شما می باشد.

ماشین حساب

تلفن ش��ما دارای یک ماشین حساب است که می توانید از آن برای اجنام 
محاس��بات عادی اس��تفاده کنید. اع��داد با اس��تفاده از صفحه کلید و 
عملگرها با اس��تفاده از کلید های پیمایش بصورت منایش داده ش��ده در 

جدول زیر وارد می شوند:

+M+ جمع يل

-M- تفريق يا

>MC ضرب يا

<MR تقسيم يا

Rپاک کردن عدد

اعشار#

, نتیجه عملیاتL أو 

تبدیل کننده واحد

این منو به ش��ما اجازه می دهد ت��ا از عملکرد تبدیل واحد های طول و 
وزن استفاده کنید.

کلید # را برای ورود اعشار فشار دهید.

تبدیل کننده پول

این منو به ش��ما اج��ازه می دهد تا مقداری را از ی��ک ارز به ارز دیگر با 
اس��تفاده از نرخ تبدیل مورد نظر خود تبدیل کنید. می توانید از محلی 
ب��ه خارجی یا برعکس تبدیل کنید. نرخ مورد نظر خود را در زمینه نرخ 
وارد، L را فش��ار دهید، منایش نرخ )اولین خط روی صفحه( را انتخاب 
کرده، مقدار را در محلی یا خارجی وارد کرده و L را برای کسب مقدار 

تبدیل شده فشار دهید.

گزینه منایش نرخ به شما اجازه می دهد تا نرخی نسبت محلی به 
خارجی یا خارجی به محلی را انتخاب کنید.  

می توانید اعشار را با فشار دادن کلید # وارد کنید.

بهداشت

ای��ن منو به ش��ما ش��اخص BMI و قاعدگی در زنان را در اختیار ش��ما 
قرار می دهد.

BMI

جنسیت را انتخاب و سپس قد و وزن را وارد کرده و L را برای کسب 
نتیجه فشار دهید.

پریود

روش مورد اس��تفاده مش��ابه "BMI" می باش��د. دیتای مربوطه را وارد 
کرده و سپس L را برای کسب نتیجه فشار دهید.
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15. میان برها
این منو به ش��ما اجازه می دهد تا به س��رعت با فشار دادن - در حالت 
غیر فعال وارد ده مورد ش��وید. ش��ما همچنین م��ی توانید موارد پیش 

فرض را بر اساس نیاز واقعی خود تغییر دهید.

تغییر موارد در میانبرها

م��وردی که می خواهید تغیی��ر دهید را انتخاب کرده و س��پس L را 
برای ورود به حالت ویرایش فشار دهید. مورد تعویضی را انتخاب کنید، 

سپس L را برای تایید فشار دهید.
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منادها و عالیم
در حال��ت غیر فعال، 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.

باتری – میله ها نشاندهنده سطح باتری می باشند )3 میله= 
پر، 0 میله=ضعیف(.

شبكه GSM - تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است.
ه��ر چه میله های بیش��تری منایش داده ش��ود، دریافت بهتر 

خواهد بود.

قفل صفحه کلید فعال شده است.

آالرم فعال شده است.

زنگ – نوع هشدار زنگ است.

فقط لرزش – نوع هشدار فقط لرزش است.

لرزش و زنگ – نوع هشدار لرزش و زنگ است.

لرزش سپس زنگ – نوع هشدار لرزش سپس زنگ است.

اتاق چت1 در وضعیت چت می باشد.

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

پس���ت صوتی – شما یک پس��ت صوتی جدید دریافت کرده 
اید.

انتق���ال مت���اس – تلف��ن در وضعیت انتقال متاس ق��رار گرفته 
است.

متاس بی پاسخ – شما یک متاس بی پاسخ داشته اید.

پیام SMS – شما یک پیام جدید دریافت کرده اید.

خط – خط فعلی.

پیام MMS – ش��ما ی��ک پیام جدی��د MMS دریافت کرده 
اید.
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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 )900/ 1800 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.  

تلف��ن س��لولی هم��راه ش��ما حت��ت مس��ئولیت ش��ما اس��ت. برای 
جلوگیری از صدمه رس��اندن به ش��ما یا س��ایرین یا به خود تلفن، 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 اس��تفاده 

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 
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.



احتیاطات��

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.  



�� احتیاطات

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 لوازم اصلی Philips استفاده کنید، چون استفاده 
از س��ایر لوازم ممکن اس��ت به تلفن ش��ما صدمه رس��انده و 
کلیه ضمانتها تلفن Philips را باطل مناید. اس��تفاده از باتری 

نامناسب می تواند باعث انفجار هم گردد.

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��

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 یابد، خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باشد. در 
این حالت هنگام برداشنت تلفن بسیار دقت کرده و از استفاده از آن در 

درجه حرارت محیط بیش از 40 درجه سانتی گراد.

مراقبت از محیط زیست

بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریخنت مواد بسته بندی 
شده، باتریهای استفاده شده و تلفنهای قدیمی را رعایت 

کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.

ش��رکت Philips باتری و بسته بندی را با عالیم استاندارد 
مرب��وط به تبلیغ بازیافت و دورریزی مناس��ب 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.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت منی کند
کلی��د قطع ) را برای مدت طوالنی فش��ار دهید یا تلفن را خاموش 
کنید، بررس��ی کنید که SIM کارت و باتری بطرز صحیح نصب ش��ده 

باشند و دستگاه 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.

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

هنگامی می خواهید از یک ویژگی در منو اس��تفاده کنید، 
در صفحه منایش��گر تلفن هم��راه NOT ALLOWED 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.



عیب یابی�0

صفحه منایش INSERT YOUR SIM CARD 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.

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(.



�� Philips لوازم اصلی

Philips لوازم اصلی
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 رساندن کارآیی تلفن همراه Philips شما 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 مسئولیت هیچ گونه خسارت 
بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده منی گیرد.

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.

USB كابل

کاب��ل USB به ش��ما این اج��ازه را می دهد تا ارتباط با س��رعت باال را بین 
کامپیوت��ر و تلف��ن خود برق��رار منایید. می توانید اطالعات ذخیره ش��ده در 
تلفن خود مانند تصویر، انیمیش��ن، عکس، ویدئو و موس��یقی را مدیریت 
کنی��د. همچنین می توانید از کابل برای ش��ارژ باتری اس��تفاده کنید )این 

حالت شارژ برای بیشتر کامپیوترهای شخصی مناسب می باشد(.

هدست

هنگامی که شما هدست را وصل کنید، تلفن شما حالت هدست را 
بطور اتوماتیک فعال خواهد منود. و شما می توانید گزینه خودکار در 
حالت پاس��خ را انتخاب کنید. اگر این گزینه روی روشن تنظیم شود، 

تلفن بطور خودکار متاس دریافتی را بعد از 2 ثانیه جواب خواهد داد.

USB سی دی درایور

اگر سیستم عامل کامپیوتر شما Windows 98 می باشد، می توانید 
از ای��ن س��ی دی برای اتص��ال کامپیوتر به تلفن خود ب��رای کپی کردن، 

جابجا کردن یا حذف تصاویر و موسیقی و غیره استفاده کنید.



اطالعات درجه جذب خاص��

اطالعات درجه جذب خاص
استاندارهای بین املللی

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 توس��ط کمیس��یون بین املللی حفاظت در برابر 
تشعش��ع بدون یونیزه ش��دن )ICNIRP( و انس��تیتو مهندس��ین برق و الکترونیک – اجنمنهای اس��تاندارد )IEEE-SA(  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 اس��تفاده از واحد اندازه گیری که به عنوان درجه جذب خاص )SAR( نامیده می شود، اجنام می 
گردد. حد SAR توصیه شده توسط ICNIRP برای استفاده از تلفنهای همراه مورد استفاده عموم برابر با W/kg 2/0 در 10 گرم از بافت بوده، و برابر 

با W/kg 1/6 در هر 1 گرم از بافت سر بر اساس )IEEE-SA )IEEE Std 1528 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 باشد.

SAR value. این بدین خاطر اس��ت که تلفن برای کار در س��طوح انرژی متفاوت طراحی ش��ده اس��ت 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.

باالترین میزان SAR در تلفن Philips S660 هنگام تست مطابقت با استاندارد برابر با W/kg 0/693 در استاندارد ICNIRP و W/kg 1/047 در استاندارد 
IEEE می باشد. 

برای محدود کردن تشعش��ع امواج رادیویی، توصیه می ش��ود که زمان متاس تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدس��ت 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



ضمانت محدود��

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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