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OHUTUS

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib 
tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. 
Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni 
kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada 
häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed 
peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. 
Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada 
häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.
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KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, 
meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide 
läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage 
telefon välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes 
vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

LISASEADMED JA AKUD
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja 
akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei 
ühildu.

NIISKUSKINDLUS
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.
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Üldine teave

■ Teave seadme kohta
Selles juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on 
mõeldud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100 
(RM-364), WCDMA 900 ja 2100 (RM-365), WCDMA 
850 ja 1900 (RM-366) ning GSM 850, 900,1800 ja 
1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma 
teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige 
kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste 
isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, 
sealhulgas autoriõigusi. 

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu 
kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib 
olla seatud piiranguid. 

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või 
linke juurdepääsuks kolmandate isikute 
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veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka 
teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need 
lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei 
anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta 
nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb 
turvalisuse ja sisu osas rakendada 
ettevaatusabinõusid.

Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) 
kasutamiseks peab seade olema sisse 
lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui 
mobiilsideseadmete kasutamine võib 
tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud 
olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke 
märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge 
nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud 
ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.
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■ Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-
teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö 
sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei 
pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes 
tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. 
Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike 
juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes 
võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis 
mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi 
mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või 
teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused 
telefonis blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul 
ei näe te neid telefoni menüüs. Telefonil võib olla ka 
erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi 
menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. 
Lisateavet saate teenusepakkujalt.
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Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid 
WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud 
funktsioonide (nt multimeediumsõnumid (MMS), 
Internet, e-post, kiirsõnumid,  kaugsünkroonimine 
ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga) 
kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

■ Lisaseadmed
Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud 
mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja 
lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine 
võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse 
ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet 
müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake 
alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid
Valige Menüü > Seaded > Turvalisus, et määrata, 
kuidas teie telefon kasutab pääsukoode ning 
turvaseadeid.
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• Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage 
klahvistik (klahvilukk).

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Autom. 
klahvilukk või Klahvide turvalukust. > Sisse või 
Välja. Kui funktsiooni Klahvide turvalukust. 
seadeks on valitud Sisse, sisestage nõudmisel 
enda valitud turvakood.

Klahvistiku avamiseks valige Ava ja vajutage 
klahvi *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult 
vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või 
keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

• Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise 
eest.

• PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab 
kaitsta kaarti lubamatu kasutamise eest.

• PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on 
vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
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• PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga 
kaasas. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm 
korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või 
PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

• Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni 
Kõnepiirangu teenus kasutamiseks, mille abil saab 
piirata telefonile sissehelistamist ja sellelt 
väljahelistamist (võrguteenus).

• Turvamooduli seadete vaatamiseks või 
muutmiseks, kui see on installitud, valige 
Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli 
seaded.

■ Tarkvarauuendused
NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on 
usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest 
kaitstud.
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Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja 
täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid 
uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia 
Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks 
on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv 
arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000, XP või 
Vista), Interneti-ühendus ja ühilduv andmesidekaabel 
seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate 
alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või 
kohalikult Nokia veebisaidilt.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile 
teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. 
Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke 
ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, kas seadme aku on piisavalt täis, või ühendage 
laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste 
allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse 
seadmesse tellida. Vaadake "Telefon" lk 66.
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■ Sisu allalaadimine
Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks seadeteemasid 
(võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta 
saate teavet teenusepakkujalt.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis 
on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest 
kaitstud.

■ Nokia klienditugi
Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, 
allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud 
teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support 
või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste 
kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta 
klienditeenindusega, vaadake aadressilt 
www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete 
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hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete 
loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt 
www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage 
laadija.

SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja 
eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või 
kriimustamine võib vigastada kaarti või selle 
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kontakte. Paigaldage SIM-kaart nii, et selle kullavärvi 
klemmid jäävad allapoole (6-7).
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■ Aku laadimine
Kui telefon on ootere¾iimis, kulub aku BL-4U 
laadimiseks laadijaga AC-3 umbes 2 tundi ja 
15 minutit. 

1. Ühendage laadija 
seinapistikusse.

2. Ühendage laadija 
juhe telefoni põhjal 
olevasse laadija 
ühenduspessa.
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Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku 
ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab 
seadmelt välja helistada.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
1. Vajutage ning hoidke all 

toitenuppu, nagu näidatud.

2. Kui telefon küsib PIN- või 
UPIN-koodi, sisestage kood 
(kuvatakse tärnidena ****) ning 
valige OK.

Kui telefon esimest korda sisse 
lülitada ning kui telefon on ootere¾iimis, pakutakse 
konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkujalt 
(võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge 
sellest. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 68 ja 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 23.
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■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva 
seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui 
telefon on ootere¾iimis, palutakse kellaaja ja 
kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige Salvesta.

Hilisemaks juurdepääsuks menüüle Kuupäev ja kell 
valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja 
kella seaded, Kuup.- ja kellavorm. või Kella autom. 
uuend. (võrguteenus) ja muutke kellaaega, 
ajavööndit ja kuupäeva.

■ Konfiguratsioonisõnumid
Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne 
Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid 
või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab 
telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Teenuse 
kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet 
võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia 
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müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil 
www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded 
saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita 
automaatselt, kuvatakse teade Konfiguratsiooni-
seaded on vastu võetud . Valige Näita > Salvesta. 
Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

■ Antenn
Seadmel võivad olla nii 
sisemised kui ka välised 
antennid. Nagu teistegi 
raadiolaineid edastavate 
seadmete puhul, ärge 
puudutage sisselülitatud 
mobiilsidevahendi antenni, 
kui antenn edastab või võtab 
signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni 
puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib 
põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal 
võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.
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■ Klahvid ja 
osad

1. Esikaamera 
objektiiv

2. Kuular

3. Ekraan

4. Vasakpoolne 
valikuklahv

5. Parempoolne 
valikuklahv

6. Helistamisklahv

7. Lõpetamisklahv

8. Keskmine 
valikuklahv

9. Klahvistik

10. Navi™-klahv 
(edaspidi juhtnupp)



A l u s t a m i n e

26

11. Mikrofon

12. Laadija 
ühenduspesa

13. Lisaseadme 
ühenduspesa

14. USB-ühenduspesa

15. Kaamera objektiiv

16. Kaamera välklamp

17. Toitenupp

18. Valjuhääldi

19. Helitugevuse 
suurendamise/
raadiosaatja klahv

20. Helitugevuse 
vähendamise klahv
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■ microSD-mälukaart
Teie seadme müügikomplekt ei pruugi 
mälukaarti sisaldada. Mälukaarte 
müüakse eraldi. MicroSD 
mälukaardile võib lugeda selliseid andmeid nagu 
telefonihelinad, kujundused, helid, pildid ja videod. 
Kui sellelt kaardilt andmeid kustutate, need uuesti 
laete või kaardi välja vahetate, ei pruugi need 
funktsioonid ja võimalused enam korralikult toimida.

Kasutage üksnes ühilduvaid ja Nokia poolt käesoleva 
seadme joaks heakskiidetud microSD-kaarte. Mälukaartide 
puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid 
teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. 
Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja 
seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise 
toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi 
poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal 
võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning 
mälukaardile salvestatud andmed.
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1. Eraldage 
akukate 
telefonist. 
Paigaldage 
kaart, nii et 
kaardi 
kullavärvi 
klemmid 
jäävad 
allapoole 
(1).

2. Suruge kaart pessa, kuni see klõpsatusega paika 
kinnitub (2). Paigaldage akukate tagasi.



A l u s t a m i n e

29

■ Ootere¾iim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole 
ekraanile sisestatud, on telefon ootere¾iimis.

1. 3G-tähis

2. Mobiilsidevõrgu 
signaalitugevus 

3. Aku laetuse tase

4. Tähised. Vaadake 
"Tähised" lk 30.

5. Võrgu nimetus või 
operaatori logo

6. Kell

7. Ekraan

8. Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on Ava või 
otsetee mõnele teie valitud funktsioonile. 
Vaadake "Vasakpoolne valikuklahv" lk 57. 

9. Keskmise valikuklahvi funktsioon on Menüü.
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10. Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla 
Nimed, et avada kontaktkirjete loend menüüs 
Kontaktid, võrguoperaatori nimi võrguoperaatori 
veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud 
funktsiooni otsetee. Vaadake "Parempoolne 
valikuklahv" lk 57.

Tähised
Lugemata sõnumid.

Telefon on registreerinud vastamata kõne. 
Vaadake "Logi" lk 52.

Klahvistik on lukustatud. Vaadake 
"Pääsukoodid" lk 14.

Telefon ei helise kõne või tekstsõnumi 
saabumisel, kui funktsioonide Saab. kõne 
märguan. ja Sõn. märguande toon seadeks 
on valitud Hääletu. Vaadake "Helinad" lk 54.

Äratuskell on seatud olekusse Sisse.
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, Kui valitud on pakettandmesidere¾iim 
Pidevalt liinil ja pakettandmesideteenus on 
saadaval, kuvatakse vastav tähis. 

,  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

,  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

Bluetooth-ühendus on aktiivne. Vaadake 
"Bluetooth-ühendus" lk 59. 

■ Lennukiprofiil
Teil on võimalik lülitada välja telefoni 
raadiosaatjafunktsioon ning mängida mänge või 
kasutada kalendrit, muusikapleierit või 
telefoniraamatut. Kasutage lennukiprofiili kohtades, 
kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja 
haiglas. Kui lennukiprofiil on aktiivne, kuvatakse 
tähis .

Valige Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > 
Aktiveeri või Muuda.
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Telefoni seadistamiseks nii, et selle sisselülitamisel 
küsitakse iga kord, kas kasutada lennukiprofiili või 
mitte, valige Menüü > Seaded > Telefon > 
Lennupäring > Sisse või Välja.

Lennukiprofiili väljalülitamiseks valige mõni muu 
profiil.

Autonoomses või lennure¾iimis on helistamiseks võib-olla 
vajalik telefoni lukustus välja lülitada ning aktiveerida 
tavaline kõneprofiil.

Hoiatus. Lennure¾iimis ei saa helistada (ka mitte 
hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega 
kasutada muid funktsioone, mis nõuavad 

võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades 
aktiveerida telefonire¾iim. Kui seade on lukus, sisestage 
lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus 
seadmelt ja lennure¾iimis, on võimalik, et saate sisestada 
lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud 
hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub 
lennure¾iimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.
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2. Kõned

■ Tavaline helistamine
Valige üks alltoodud toimingutest.

• Sisestage telefoninumber (kui vaja, siis koos 
suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+" asendab 
riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks 
vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage 
riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees 
olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

• Viimativalitud telefoninumbrite vaatamiseks 
vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbrile 
helistamiseks valige loendist vajalik number ja 
vajutage helistamisklahvi.

• Helistamine menüüsse Kontaktid salvestatud 
telefoninumbrile. Vaadake "Kontaktid" lk 49.
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Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks 
kõne ajal vajutage ülemist või alumist 
helitugevusklahvi.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest 
keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne 
lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige Hääletu. 

■ Kiirvalimine
Kiirklahvidele 3 kuni 9 telefoninumbri määramine.

1. Valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid.

2. Liikuge soovitud kiirvalimisnumbrini.

3. Valige Määra, või kui sellele klahvile on juba 
number määratud, valige Valikud > Muuda. 

4. Valige Otsi ja kontaktkirje, mille soovite sellele 
klahvile määrata.
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Kui funktsioon Kiirvalimine on välja lülitatud, küsib 
telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Valige Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > 
Sisse või Välja.

Numbrile helistamiseks vajutage ning hoidke all 
kiirvalimisklahvi, kuni kõne algab.

■ Valikud kõne ajal
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul 
võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide 
kasutatavuse kohta võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

Funktsioonide hulka, mida teie teenusepakkuja võib 
pakkuda, kuuluvad konverentskõned, video 
ühisvaatamine ning kõnede ootelepanek.
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■ Videokõne algatamine
1. Videokõne tegemiseks sisestage ootere¾iimis 

telefoninumber või valige Kontaktid ja leidke 
vajalik kontakt.

2. Hoidke helistamisklahvi all või valige Valikud > 
Videokõne.
Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. 
Ekraanil kuvatakse teade Videokõne ja väljuva 
kõne animatsiooni. Kui kõne ebaõnnestub 
(näiteks põhjusel, et võrk ei toeta videokõnet või 
vastuvõttev seade pole ühilduv), pakub telefon 
tavalise häälkõne tegemist või sõnumi saatmist.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks 
kõne ajal vajutage ülemist või alumist 
helitugevusklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal edastab teie telefon kõne vastuvõtjale 
reaalajavideot. Videokõne vastuvõtjale näidatakse 
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videokujutist, mida filmib teie telefoni esiküljel olev 
kaamera. 

Videokõne tegemiseks peab telefonis olema USIM-
kaart ning telefon peab olema ühendatud WCDMA-
võrku. Videokõne teenuse olemasolu ja tellimise 
kohta saate teavet võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt. Videokõnes saab osaleda üksnes 
kaks osapoolt. Videokõnesid saab teha ühilduvale 
telefonile või ISDN-kliendile. Videokõnet ei saa 
algatada, kui teil on pooleli tavaline häälkõne, teine 
videokõne või andmesidekõne.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel, näiteks videokõne 
või kiire andmesideühenduse ajal kuumeneda. Enamik 
juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme 
töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse 
poole.
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3. Sõnumite saatmine

■ Tekstsõnumi koostamine ja 
saatmine

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > 
Sõnum.

2. Sisestage väljale Adressaat: üks või mitu 
telefoninumbrit. Telefoninumbri lisamiseks 
mälust valige Lisa.

3. Kirjutage sõnum väljale Tekst:.

Tekstimalli kasutamiseks liikuge allapoole ja 
valige Lisa.

4. Valige Saada.

■ Multimeediumsõnumi koostamine 
ja saatmine

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > 
Sõnum.
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2. Sisestage väljale Adressaat: üks või mitu 
telefoninumbrit või e-posti aadressi. 
Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks 
mälust valige Lisa.

3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge allapoole 
ja valige Lisa.

4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage 
Valikud > Eelvaade.

5. Valige Saada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid 
ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib 
erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui 
sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti 
vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumite teenuse kasutatavuse ja 
tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. 
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■ Sõnumi lugemine ja sõnumile 
vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige Näita.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige Menüü > 
Sõnumside > Sisse. 

2. Sõnumile vastamiseks valige Vasta. Kirjutage 
vastussõnum.

3. Valige Saada.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. 
Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või 
kahjustada muul moel teie seadet või arvutit. 

■ E-posti rakendus
E-posti seadete aktiveerimiseks valige Menüü > 
Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad.

E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat 
e-posti süsteemi.
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Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada 
konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard
Valige Menüü > Sõnumside > E-post ja sisestage 
oma e-posti aadress.

E-posti rakendus vajab ilma proksita Interneti-
pöörduspunkti. WAP-pöörduspunktid sisaldavad 
üldjuhul proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine
E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega 
ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega 
ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada 
ning ära saata.

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > 
E-post.

Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, 
valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
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2. Sisestage adressaadi e-posti aadress ja kirja 
teema ning kirjutage kiri. Faili manustamiseks 
e-kirjale valige Valikud > Lisa.

E-kirja salvestamiseks valige Valikud > Salvesta 
sõnum. E-kirja muutmiseks või kirjutamise 
jätkamiseks hiljem valige Mustandina. 

3. E-kirja saatmiseks valige Saada.

E-kirja saatmiseks mustandite kaustast valige 
Menüü > Sõnumside > Mustandid ja valige kiri.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine
1. Valige Menüü > Sõnumside, konto nimi ja 

soovitud kiri.

2. E-kirjale vastamiseks valige Valikud > Vasta. 
Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või 
muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

3. Kirja saatmiseks valige Saada. 
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E-posti seansi lõpetamiseks valige Valikud > 
Katkesta ühendus.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. 
Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või 
kahjustada muul moel teie seadet või arvutit. 

■ Sõnumiseaded
Üldseaded
Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite 
ühised seaded.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > 
Üldseaded, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud – saadetud sõnumite 
salvestamiseks kausta Saadetud.

Saadet. üksus. ülekirj. – vanade sõnumite 
asendamiseks uutega, kui sõnumimälu saab täis. See 
seade on saadaval vaid siis, kui valite Salvesta 
saadetud.
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Lemmikadressaat – et määrata adressaadid või 
grupid, kellele saab hõlpsalt sõnumeid saata.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Piltemotikonid – et telefon asendaks märgipõhised 
emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid
Tekstsõnumi seadetest oleneb nii tekstsõnumite 
saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > 
Lühisõnumid, seejärel valige mõni järgmistest 
valikutest.

Saamisteated – et võrk saadaks sõnumite 
saateraporteid (võrguteenus).

Sõnumikeskused – et määrata tekstsõnumite 
saatmiseks vajalik sõnumikeskus. Sõnumikeskuse 
telefoninumbri saate teenusepakkujalt.

Akt. sõnumikeskus– et valida sõnumikeskus.
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Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk 
sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate 
sõnumite vorming: Tekst, Piipar või Faks 
(võrguteenus).

Kasuta pakettsidet – et määrata eelistatud SMS-
kandjaks GPRS.

Märgitugi – et määrata sõnumis olevate märkide 
edastusviis. Märkide saatmiseks muutmata kujul 
valige Täielik.

Vastam. sama keskus – et sõnumi adressaat saadaks 
vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu 
(võrguteenus).

Multimeediumsõnumid
Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite 
saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. 
Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded 
võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. 
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Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 23. Seaded 
võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" 
lk 68.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > 
MMS-sõnumid, seejärel valige mõni järgmistest 
valikutest.

Saamisteated – et võrk saadaks sõnumite 
saateraporteid (võrguteenus).

MMS-i loomise re¾iim – et keelata või lubada 
erinevat tüüpi multimeediumite lisamine sõnumitele.

Pildi suurus MMS-is – et määrata 
multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg 
multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite 
vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. Kui valite 
Koduvõrgus, saate multimeediumsõnumeid vastu 
võtta ainult oma koduvõrgus. Vaikeseade on 
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tavaliselt Koduvõrgus. Selle menüü olemasolu sõltub 
telefonist.

Saabuvad MMS-id – et määrata, kuidas 
multimeediumsõnumeid telefoni laaditakse. Kui 
funktsiooni Luba MMS-sõnumid seadeks on Ei, siis 
seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid– reklaamide vastuvõtmiseks või 
nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni Luba MMS-
sõnumid seadeks on Ei või funktsiooni Saabuvad 
MMS-id seadeks on Keeldu, siis seda seadet ei 
kuvata.

Konfigurats. seaded – kuvatakse ainult 
multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. 
Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: 
Vaikimisi või Isiklik konfigurats.. Valige Konto ja 
seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast 
multimeediumsõnumi konto.
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E-kirjad
E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka 
vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu 
võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 23. Seaded võib ka 
käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 68.
Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > 
E-kirjad ja seejärel järgmiste valikute seast.
Uue e-kirja teatis – et valida, kas uute e-kirjade 
saabumisel kuvatakse märguanne või mitte.
Luba e-posti vastuv. – et määrata, kas e-kirju 
võetakse vastu ka väljaspool koduvõrku.
Vasta algsõnumiga – et valida, kas vastuses 
kaasatakse ka algne kiri.
Pildi formaat e-kirjas – et määrata e-kirjade 
pildisuurus.
Muuda postkaste – et lisada uus postkast või muuta 
olemasolevat.
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4. Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja 
telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-
kaardile.

■ Telefoninumbrite ja nimede 
salvestamine

Valige Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa 
uus kontakt. Nimed ja numbrid salvestatakse telefoni 
mällu.

■ Kontaktandmete lisamine
Valige Menüü > Kontaktid > Seaded ja tehke 
kindlaks, et Mälu valik on Telefon või Telefon ja SIM. 
Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat 
tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja 
lühikese teksti.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige 
Andmed > Valikud > Lisa andmed. Leidke sobiv valik.
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■ Kontaktkirje otsing
Valige Menüü > Kontaktid > Nimed. Sirvige 
kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontaktide kopeerimine või 
teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni 
mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil 
saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. 

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks 
valige Menüü > Kontaktid > Teis. kontaktid või 
Kopeeri kontaktid.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks 
ükshaaval valige Menüü > Kontaktid > Nimed. 
Leidke kontakt ja valige Valikud > Teisalda kontakt 
või Kopeeri kontakt.

Mitme kontakti teisaldamiseks või kopeerimiseks 
valige Menüü > Kontaktid > Nimed. Leidke kontakt 
ja valige Valikud > Märgi. Märkige teised kontaktid 
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ja valige Valikud > Teisalda märgitud või Kopeeri 
märgitud.

■ Kontaktandmete muutmine
Valige Menüü > Kontaktid > Nimed. Liikuge 
kontaktini ja valige Valikud > Muuda ning liikuge 
andmeteni, mida tahate muuta.

■ Rühmad
Valige Menüü > Kontaktid > Rühmad, et 
moodustada mällu salvestatud nimedest ja 
telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile 
erinevad helinad ja pildid.

■ Kontakti seaded
Valige Menüü > Kontaktid > Seaded, seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – vaadake  "Kontaktandmete lisamine" 
lk 49.
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Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite 
kuvamisviis menüüs Kontaktid.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena 
kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete 
kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud 
mälumahtu.

5. Logi

Valige Menüü > Kõnelogi > Vastam. kõned, Vastatud 
kõned või Valitud numbrid. Et vaadata viimaseid 
vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid 
kronoloogilises järjekorras, valige Kõik kõned. Et 
vaadata kontakte, kellele viimati sõnumi saatsite, 
valige Sõn. adressaadid.
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Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit 
olete saatnud ja vastu võtnud, valige Menüü > 
Kõnelogi > Sõnumilogi.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja 
teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, 
arvete ümardamisest, maksudest jne.

6. Seaded

■ Profiilid
Valige Menüü > Seaded > Profiilid, seejärel valige 
soovitud profiil ja järgmiste seadete seast.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – et muuta profiili helinatooni, helina 
tugevust, värinalarmi, valgusefekti või 
sõnumisignaali.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 
24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse. Selle aja 
möödudes aktiveeritakse eelmine profiil.
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■ Teemad
Valige Menüü > Seaded > Teemad, seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Avaneb menüü Galerii 
kaustade loend. Avage kaust Teemad ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade 
allalaadimiseks.

■ Helinad
Valige Menüü > Seaded > Toonid.

Valige Valikud > Salvesta, et seaded salvestada, või 
Tühista, et seaded muutmata jätta.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab 
helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Ekraan
Ekraaniseadete abil saab isikupärastada oma telefoni 
ekraanipilti.
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Ootere¾iimi seaded
Valige Menüü > Seaded > Ekraan, seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – et seada oma telefon näitama 
ootere¾iimis taustpildina pilti või slaidi. Valige 
Taustpildid > Pilt või Slaidikomplekt, liikuge kausta, 
millest soovite valida pildi või slaidiseansi, ja valige 
soovitud pilt või slaid.

Aktiivne ootere¾iim – valige, kas kasutate aktiivset 
ootere¾iimi või mitte.

Fondi värv ootere¾. – et valida ootere¾iimi 
ekraaniteksti värv.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede kuvamiseks 
ootere¾iimi ekraanil, kui aktiivne ootere¾iim on välja 
lülitatud.

Teatise üksikasjad – andmete, nt kontaktiteabe 
kuvamiseks või varjamiseks vastamata kõnede ja 
sõnumite lühiteadetes.
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Pimenduspilt – et ekraanil kuvataks mustrit või pilti, 
kui telefoni funktsioone pole teatud aja vältel 
kasutatud.

Toitesäästja – et ekraanil kuvataks energiakulu 
säästmiseks digitaalkell, kui telefoni funktsioone pole 
teatud aja vältel kasutatud.

Puhkere¾iim – et ekraan lülitaks ennast energiakulu 
säästmiseks välja, kui telefoni funktsioone pole 
teatud aja vältel kasutatud.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja 
veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks 
operaatorilogo.

Kärjeteabe kuvamine – et saada võrguoperaatorilt 
võrgukärjepõhist teavet (võrguteenus).
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■ Kuupäev ja kellaaeg
Valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja 
kella seaded, Kuup.- ja kellavorm. või Kella autom. 
uuend. (võrguteenus), et muuta kellaaja-, ajavööndi- 
ja kuupäevaseadeid.

■ Minu otseteed
Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu 
enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv
Et määrata funktsioon loendist, valige Menüü > 
Seaded > Minu otseteed > Vasak valikuklahv.

Parempoolne valikuklahv
Et määrata funktsioon loendist, valige Menüü > 
Seaded > Minu otseteed > Parem valikuklahv.
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Juhtnupp
Juhtnupule muude funktsioonide määramiseks 
eelmääratud valikloendist valige Menüü > Seaded > 
Minu otseteed > Juhtnupp

Aktiivse ootere¾iimi klahv
Et määrata funktsioon loendist, valige Menüü > 
Seaded > Minu otseteed > Akt. ootere¾. klahv.

■ Sünkroonimine ja varukoopiad
Valige Menüü > Seaded > Sünkr. ja varund., et 
sünkroonida või kopeerida andmeid teie telefoni ja 
teise telefoni või kaugserveri vahel (võrguteenus).

Lülita tel. ümber – et sünkroonida või kopeerida 
andmeid kahe telefoni vahel.

Varundamine – et teha valitud andmetest 
varukoopia ja salvestada see telefoni mällu.

Varundustaaste – et taastada eelnevalt telefoni 
mällu salvestatud varukoopia.
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Sünkr. serveriga – et sünkroonida andmeid telefoni 
ja serveri vahel.

■ Ühenduvus
Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega 
võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või 
USB-andmesidekaablit.

Bluetooth-ühendus
Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 
ning toetab järgmisi profiile: täiustatud helijaotuse, audio-
video kaugjuhtimise, sissehelistamisvõrgu, failiedastuse, 
üldpääsu, üldise objektivahetuse, üldise audio-/
videojaotuse, vabakäeprofiil, peakomplekti, objektitõuke, 
telefoniraamatu, jadapordi, teenusetuvastuserakenduse ja 
SIM-pääsu profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate 
seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia 
heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud 
lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.
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Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni 
kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel oleva 
Bluetooth-telefoniga. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat 
kasutavad telefonid suhtlevad raadiolainete 
vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel 
olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada 
teised elektroonilised seadmed või seinad.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide 
kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku 
kasutusaega. 

Bluetooth-ühenduse aktiveerimine
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > 
Sisse.

Valige Minu telefoni nimi, et määrata telefoni nimi, 
mida näidatakse teistele Bluetooth-seadmetele, või 
nime muuta.
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 näitab, et Bluetooth on aktiivne. Pidage meeles, 
et Bluetooth töötab akutoitel ning võib lühendada 
selle kasutusaega.

Bluetooth-seadme ühendamine
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > 
Loo üh. helitarvik.-ga ja valige seade, millega soovite 
ühenduda.

Bluetooth-ühenduste loendi 
vaatamine
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > 
Aktiivsed seadmed.

Andmete saatmine Bluetooth-
seadmele
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > 
Seotud seadmed. Valige seade, mida soovite 
telefoniga ühendada, ja sisestage pääsukood. Teise 
seadmega ühendamiseks peate kokku leppima 
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kasutatava pääsukoodi (kuni 16 märki). Kasutate 
pääsukoodi vaid ühel korral, et seadistada ühendus 
ning alustada andmete edastust.

Kui te ei näe seadet loendis, valige Uus, et telefon 
näitaks lähedal asuvaid Bluetooth-seadmeid.

Bluetooth-seadme varjamine teiste 
eest
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > 
Telefoni leitavus. Valige Varjatud või lülitage 
Bluetooth täiesti välja.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist
Kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimiseks 
installige ühilduvasse arvutisse telefoni tarkvara 
Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks 
Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabli 
ühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.
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Sünkroonimine serveriga
Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige 
sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks 
vajalike seadete saamiseks võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

USB-andmesidekaabel
USB-andmesidekaablit CA-101 saab kasutada 
andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või 
PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-
andmesidekaablit saab kasutada ka rakendusega 
Nokia PC Suite.

Küsi ühendusel – et telefon küsiks ühenduse 
loomiseks luba.

PC Suite – telefoni kasutamiseks arvutisse installitud 
rakendustega Nokia PC Suite.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks 
PictBridge-ühilduva printeriga või telefoni 
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ühendamiseks arvutiga, et sünkroonida Windows 
Media Playeriga (muusika, video).

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel 
puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks 
andmetalletusseadmena.

USB-re¾iimi muutmiseks valige Menüü > Seaded > 
Ühenduvus > USB-kaabel > Küsi ühendusel, PC Suite, 
Print. ja meediumid või Andmetalletus.

■ Kõne
Valige Menüü > Seaded > Kõne, seejärel valige mõni 
järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks 
(võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid 
on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik 
olla. Vaadake Kõnepiirangu teenus jaotises 
"Pääsukoodid" lk 14.

Suvaklahviga vastam. > Sisse – et võtta vastu 
saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja 
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arvatud toitenupp, vasak- ja parempoolne 
valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. – et telefon üritaks kuni kümme 
korda helistada numbrile, millega esmakordne 
ühendus nurjus.

Hääle selgus – kõne selguse parendamiseks 
mürarikkas keskkonnas.

Kiirvalimine – Vaadake "Kiirvalimine" lk 34.

Koputus – et lasta võrgul end teavitada sissetulevast 
kõnest, kui teil on parajasti kõne pooleli (võrguteenus). 

Kokkuv. pärast kõnet – et telefon kuvaks pärast kõne 
lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse 
(võrguteenus).

Saada minu helist. ID –et näidata oma 
telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). 
Teenusepakkuja seadete valimiseks valige Vaikimisi.

Video jagamine – videojaotuse seadete 
konfigureerimine.
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■ Telefon
Valige Menüü > Seaded > Telefon, seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest. 

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige 
Telefoni keel. Automaatne valib keele SIM-kaardi 
andmete alusel. USIM-kaardi keele valimiseks valige 
SIM-i keel. Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks 
valige Tuvastatav keel.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

Autom. klahvilukk – vaadake "Pääsukoodid" lk 14.

Klahvide turvalukust. – vaadake "Pääsukoodid" lk 14.

Hääletuvastus – et helistada, öeldes telefoni 
kontaktkirjete loendisse salvestatud nime.

Lennupäring – vaadake "Lennukiprofiil" lk 31.

Tervitustekst – telefoni sisselülitamisel kuvatava 
tervitusteksti kirjutamiseks.
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Telefoni uuendused – telefoni tarkvara 
uuendamiseks, kui uuendus on saadaval.

Võrgu re¾iim – kaksikre¾iimi (UMTS või GSM) 
valimiseks. Kõne ajal pole see valik kasutatav.

Operaatori valik – et telefon valiks toimivate võrkude 
seast ise teid teenindava võrgu, valige seade 
"Automaatne". Valik Käsitsi võimaldab valida võrgu, 
millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab 
abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et telefon esitaks sisselülitamisel 
tervitusmuusika.

■ Lisaseadmed
Käesolev menüü ja alltoodud valikud on kuvatud, kui 
telefon on praegu või on kunagi olnud ühendatud 
mobiiltelefoni ühilduva lisaseadmega.
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Valige Menüü > Seaded > Lisatarvikud. Valige 
lisaseade ja sõltuvalt seadmest järgmiste valikute 
seast.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis aktiveeritakse 
valitud lisaseadme ühendamisel automaatselt.

Automaatvastus – et telefon võtaks saabunud kõne 
viie sekundi pärast ise vastu. Kui funktsiooni 
Menüü > Seaded > Toonid > Saab. kõne märguan. 
seadeks on valitud Üks piiks või Välja, on automaatne 
vastuvõtt välja lülitatud.

■ Konfiguratsioon
Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on 
vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. 
Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt 
konfiguratsioonisõnumina.

Valige Menüü > Seaded > Konfigu-ratsioon, seejärel 
valige järgmiste valikute hulgast.



S e a d e d

69

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni 
salvestatud teenusepakkujate loendit. Et määrata 
teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded 
vaikeseadeteks, valige Valikud > Sea vaikeseadeks. 

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate 
rakenduste vaike-konfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide 
vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja 
pakettandmeside pöörduspunkti või 
GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke 
pöörduspunkt ja valige Valikud > Andmed.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete 
allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Oma konfig. seaded – erinevate teenuse uute isiklike 
kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks 
või kustutamiseks. Parameetrid erinevad sõltuvalt 
valitud teenuse tüübist. 
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■ Algseadete taastamine
Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks 
valige Menüü > Seaded > Taasta algseaded. 
Sisestage turvakood. Menüüsse Kontaktid 
salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Telefoni tarkvarauuendused
Teenusepakkuja võib saata teie seadme 
tarkvarauuendused võrgu vahendusel. See võimalus 
sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. 

Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise 
käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte 
hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti 
kasutada pärast installi lõppu ja seadme 

taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke 
andmetest kindlasti varukoopiad.
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7. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli 
vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu 
võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab 
paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, 
kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete 
sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või 
Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i 
kohta võite leida lisateavet Nokia veebilehelt 
aadressil www.nokia.com/support või kohalikult 
Nokia veebilehelt.

■ Andmesiderakendused
Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise 
kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast 
dokumentatsioonist.
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Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav 
telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna 
see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon 
andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik 
allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage 
ega kätte võtke.

8. Meediumid

Telefoni sisemise 2,0-megapikslise kaameraga saab 
teha fotosid ja salvestada videolõike.

■ Kaamera
Kaameraga tehtud pildid on jpg-vormingus ning neid 
on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda 
suurendada.
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Pildistamine
Valige Menüü > Meediumid > Kaamera > Pildista. 
Järgmise foto pildistamiseks valige Tagasi; foto 
saatmiseks multimeediumsõnumina valige Saada. 
Telefon salvestab foto menüü Galerii > kausta Fotod.

Suumimiseks vajutage ülemist või alumist 
helitugevusklahvi.

■ Video
Telefoniga filmitud videote failivorming on 3gp või 
mp4.

Videolõikude kvaliteedi muutmiseks valige Menüü > 
Meediumid > Video > Valikud > Seaded > Videoklipi 
kvaliteet > Väga hea, Hea või Rahuldav.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige Menüü > 
Meediumid > Video > Valikud > Seaded > 
Videolõigu pikkus.
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Videolõigu filmimine
Valige Menüü > Meediumid > Video > Filmi. 
Suumimiseks vajutage ülemist või alumist 
helitugevusklahvi.

■ Muusikapleier
Telefonis on muusikapleier muusikapalade, 
salvestiste või teiste helifailide (MP3, MPEG4, AAC, 
eAAC+ ja WMA) kuulamiseks, mis on edastatud 
telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see 
rakendus kuulub tarkvarakomplekti Nokia PC Suite.

Muusikapleieri avamiseks valige Menüü > 
Meediumid > Pleier.

Raadio
FM-raadio kasutab muud antenni, mitte 
mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks 
töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv 
peakomplekt või muu lisaseade.



M e e d i u m i d

75

Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka 
helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine 
võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate 
valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna 
sellest võib kosta väga vali heli.

Valige Menüü > Meediumid > Raadio. Graafiliste 
nuppude , ,  ja  kasutamiseks liikuge 
vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine
1. Jaamade otsimiseks valige nupp  või  ja 

hoidke nuppu all. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz 
kaupa vajutage  või .

2. Jaama salvestamiseks mälupessa, valige Valikud 
ja seejärel Salvesta jaam.

3. Salvestatud jaamale nime andmiseks valige 
Valikud > Jaamad, valige jaam, Valikud > Muuda 
nime ja sisestage nimi.
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Kuulamine
1. Valige Menüü > Meediumid > Raadio. 

2. Vajaliku raadiojaama leidmiseks valige  või , 
või vajutage peakomplekti nuppu.

3. Raadiojaama mälupesa valimiseks vajutage 
põgusalt vastavat numbriklahvi.

4. Valige Valikud ja siis üks järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue jaama salvestamiseks 
raadiojaama nime sisestamisega. Valik on 
saadaval vaid siis, kui valitud jaam on 
salvestamata.

Jaamad – salvestatud jaama valimiseks loendist. 
Jaamade loendisse saab siseneda vaid siis, kui 
valitud jaam on eelnevalt salvestatud.

Otsi kõiki jaamu – kõigi raadiojaamade 
otsimiseks, mida telefoniga saab vastu võtta.
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Määra sagedus – raadiojaama sageduse 
sisestamiseks.

Seaded — raadio vaikeseadete muutmiseks.

Jaamakataloog — Visual Radio veebilehtede 
avamiseks.

Visual Radio – et valida, kas visuaalraadio teenus 
on kasutusel või mitte. Teatud raadiojaamad 
edastavad tekstiteateid või graafilist infot, mille 
vaatamiseks tuleb kasutada visuaalraadio 
rakendust.

Aktiv. visuaalteenus – et valida, kas visuaalraadio 
rakendus käivitub raadio sisselülitamisel 
automaatselt või mitte.

Raadio kuulamise ajal saab telefoniga helistada ja 
kõnesid vastu tavalisel moel. Kõne ajaks vaigistatakse 
raadio heli.

Raadiosignaali võib häirida samaaegne 
pakettandmeside- või HSCSD-ühendus.
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9. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva 
seadme jaoks ettenähtud aku on BL-4U. Seadme jaoks on 
ette nähtud järgmine laadija: AC-3. Akut võib täis ja tühjaks 
laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski 
kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt 
lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes 
Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia 
heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale 
seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib 
põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või 
teisi ohtlikke olukordi. 

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua 
kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis 
taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on 
täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit 
aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage 
laadija.
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Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja 
seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks 
– ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud 
aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C 
(59-77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku 
mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum 
või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. 
Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui 
metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab 
lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. 
(Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks 
varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis 
võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. 
Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku 
hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid 
nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete 
kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.
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Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, 
deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku 
lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja 
silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult 
veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku 
sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või 
mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või 
plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab 
mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske 
aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage 
katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus 
kohas.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku 
kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia 
originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia 
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originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja 
kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei 
anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui 
teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest 
loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti 
töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. 
Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses 
kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu 
tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine
1. Hologrammi ühe nurga alt 
vaadates peaksite nägema 
Nokia ühendatud käte märki 
ning teise nurga alt vaadates 
Nokia originaaltarviku logo 
(Nokia Original 
Enhancements).
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2. Pöörates hologrammi 
vasakule, paremale, alla ja 
üles, peaksite hologrammi 
servadel nägema vastavalt 
ühte, kahte, kolme või nelja 
täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole 
ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei 
õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. 
Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või 
Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta 
aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle 
lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele 
seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet 
aadressilt www.nokia.com/battery. 
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Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu 
tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid 
aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud 
sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida 
elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku 
ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage 
aku uuesti.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja 
määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi 
ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib 
lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut 
ning sulatada või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade 
normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
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• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis 
esitatud juhiste järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. 
Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada 
sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi 
kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate 
osade vahele ja takistada selle tööd.

• Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja 
valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast 
ja kuiva riidelappi.

• Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis 
olevat vahetusantenni. Teiste antennide, 
modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme 
rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud 
normidega.

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

• Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite 
säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
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• Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt 
seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii 
mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete 
kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, 
pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, 
raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik 
äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, 

patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. 
See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus 
on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake 
neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu 
sorteerimisele. 

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, 
aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning 
aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. 
Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote 
edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, 
rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest 
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või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava 
ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega 
seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet 
aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave

■ Lapsed
Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada 
väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond
Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme 
kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei 
ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. 
Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, 
vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada 
metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud 
kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja 
väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse 
andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni 
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seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel 
jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud 
juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete 
vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke 
pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme 
vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib 
kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed 
võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud 
meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või 
meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniasutuse sise-
eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja 
meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik 
raadiosignaalide suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed
Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks 
soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta 
mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, 
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näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori 
vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete 
kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

• Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet 
meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.

• Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

• Hoidke helistamisel mobiilsideseadet 
meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, 
vältimaks võimalikku häiret.

• Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb 
häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.

• Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja 
järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme 
koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada 
häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke 
ühendust teenusepakkujaga.
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■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või 
ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd 
mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, 
turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse 
paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid 
kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib 
olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. 
Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi 
lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge 
vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või 
lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke 
ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis 
pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge 
asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või 
monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, 
turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti 
paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada 
tõsiseid vigastusi.
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Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki 
pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi 
kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, 
häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega 
keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning 
järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike 
piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul 
soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas 
võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille 
tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. 
Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade 
välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud 
piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse 
jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde 
piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid 
mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad 
laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega 
tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi 
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või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, 
butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme 
kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate 
poole.

■ Hädaabikõned
NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, 
mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja 
aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab 
Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid 

(Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka 
mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada 
hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-
kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on 
sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras 
garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes 
olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, 
ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabiväljakutse
1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. 

Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul 
võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
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• Vajadusel sisestage SIM-kaart.
• Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
• Kui seade on autonoomses või lennure¾iimis, 

lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks 

helistamisre¾iimi vajutage vajalik arv kordi 
lõpetamisklahvi. 

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. 
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.
Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult 
täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend 
õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on 
luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike 
lainete piirnormile.
Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. 
Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt 
kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke 
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piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud 
sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisal-
davad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, 
sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on 
SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i 
poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi 
kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. 
Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja 
töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud 
võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib 
maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on 
konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on 
vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub 
sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te 
võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide 
järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres 

0,69 W/kg (RM-366). 

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i 
väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, 

kasutamisel 0,98 W/kg (RM-364), 0,95 W/kg (RM-365) ja 
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kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta 
võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil 
www.nokia.com.


