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Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti
pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite
išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI
Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis
gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS
Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik
automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, –
saugus eismas.

TRIKDŽIAI
Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti
įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE
Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje,
prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA
Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS
Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų
prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI
Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.
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Paruošimas

Susipažinkite su savo prietaisu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties korteles bei sužinokite
svarbios informacijos apie savo prietaisą.

Klavišai ir dalys
Susipažinkite su prietaiso klavišais ir dalimis.

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

1 Klausomoji anga
2 Ekranas
3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
5 Skambinimo klavišas
6 Klaviatūra
7 Mikrofonas
8 Baigimo klavišas
9 Šviesos jutiklis
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Klavišai ir dalys (galinė dalis)

1 Jungimo klavišas
2 Garsiakalbis
3 Garsio didinimo klavišas
4 Garsio mažinimo klavišas
5 Vaizdo kameros lęšis
6 Vaizdo kameros blykstė

Jungtys

1 Įkroviklio jungtis
2 Riešo dirželio ąselė
3 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
4 „Micro USB“ kabelio jungtis

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Šis prietaisas skirtas naudoti su BL-5CT baterija. Visada naudokite originalias „Nokia“
baterijas.

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant
reikėtų elgtis labai atsargiai.

1 Stumtelėkite dangtelį (1), tada nuimkite jį. Išimkite bateriją (2).
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2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos
kontaktai būtų nukreipti žemyn (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (5).

3 Priglauskite baterijos kontaktus prie atitinkamos vietos (6), tada įdėkite bateriją
(7). Vėl uždėkite galinį dangtelį (8).

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės
korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai
kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami
nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje
esančius duomenis.

Jūsų telefonas palaiko „microSD“ korteles, kurių talpa neviršija 8 GB.
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Atminties kortelės įdėjimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Kontaktinį paviršių nukreipę žemyn, kortelę įdėkite į „microSD“ kortelės angą ir

stumkite, kol ji įsitvirtins.
3 Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas
Svarbu žinoti:  Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys,
nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti
sugadinti duomenys.

Norint išimti ar pakeisti atminties kortelę prietaiso išjungti nebūtina.

1 Tuo metu kortelės neturi naudoti jokia programa.
2 Nuimkite galinį dangtelį.
3 Švelniai spustelėdami atminties kortelę atlaisvinkite užraktą ir ją išimkite.
4 Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas
Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Įjunkite kroviklį į elektros tinklo lizdą.

2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo

prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir USB kabeliu, naudodami kompiuterio energiją.

1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado, tada – prie savo prietaiso.

8 Paruošimas



2 Iki galo įkrovę bateriją, atjunkite USB kabelį.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali būti neįmanoma įkrauti USB kabeliu. Vietoj jo
naudokite įkroviklį.

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu.
Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos
indikatorius arba bus galima skambinti.

Vienu metu įkraunant prietaisą ir klausantis radijo, gali būti prastesnė signalų priėmimo
kokybė.

GSM antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar
priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio
kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo
laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Laisvų rankų įrangos prijungimas

Perspėjimas:
Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų.
Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų
įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu,
atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti
prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.
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USB kabelio prijungimas
Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

Dirželio pritvirtinimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Įverkite ir priveržkite dirželį.
3 Uždėkite galinį dangtelį.

Įjungimas

Sužinokite, kaip įjungti savo prietaisą ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą
Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900,
1800, 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.
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Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių
tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo
ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.
Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir
turinio.

Perspėjimas:
Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite
prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius
papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių
apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus,
muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas
duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove
perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos
Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų
teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam
tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis
tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir
kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir
paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų
išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu.
Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu
pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Kreipties kodai
Jei norite nustatyti, kaip prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir saugumo
parametrus, pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Saugumas > Kreipties kodai.

• Apsaugos kodas skirtas jūsų prietaisui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš
anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad prietaisas
reikalautų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo
parametrus, apsaugos kodą būtina nurodyti neatsižvelgiant į parametrus. Jį
laikykite paslaptyje ir saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamiršite kodą ir
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užblokuosite prietaisą, jūsų prietaisą reikės taisyti. Gali būti taikomi papildomi
mokesčiai, o visi prietaise esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti. Daugiau
informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.

• Su SIM kortele pateikiamas PIN kodas, kuris skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele
nesinaudotų pašaliniai.

• Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikiamas PIN2 kodas reikalingas tam tikroms
paslaugoms naudoti.

• Su SIM kortele gali būti pateikiami PUK ir PUK2 kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate
netikslų PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.

• Draudimo slaptažodžio reikia, norint naudotis skambučių draudimo paslauga ir
apriboti skambučius iš savo prietaiso ir į jį (tinklo paslauga).

• Jei norite matyti arba keisti naršyklės apsaugos modulio parametrus, pasirinkite
Meniu > Parametrai, tada – Saugumas > Apsaugos modulis.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Įjungimas arba išjungimas
Palaikykite nuspaud jungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas
Jei prašoma, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip ****).

Laiko ir datos nustatymas
Jei gautumėte užklausą, įveskite laiką ir datą.

Galite būti paraginti įsigyti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo
paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
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Pradinis ekranas
Kai prietaisas parengtas naudoti ir neįvesta jokių ženklų, įjungtas pradinis prietaiso
ekranas.

Ekranas

1 Korinio tinklo signalo stipris
2 Baterijos įkrovos būsena
3 Indikatoriai
4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
5 Laikrodis
6 Data (tik tada, kai išjungtas patobulintasis pradinis ekranas)
7 Ekranas
8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
9 Slinkties klavišo funkcija
10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas.

Patobulintasis pradinis ekranas
Naudodami patobulintąjį pradinį ekraną, galite matyti pasirinktos informacijos ir
funkcijų, kuriomis galite naudotis tiesiogiai, sąrašą.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Ekranas > Pradinis ekranas.

Patobulintojo pradinio ekrano įjungimas
Pasirinkite Pradin. ekr. režimas > Taip.

Patobulintojo pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas
Pasirinkite Tvarkyti nuorodas.

Klavišo, kuriuo įjungiamas patobulintasis pradinis ekranas, pasirinkimas
Pasirinkite Pradin. ekr. klavišas.
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Judėjimas pradiniu ekranu
Jei norite judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite Rinktis, Žiūrėti
arba Taisyti. Rodyklės nurodo, kai informacijos galima gauti daugiau.

Baigimas judėti
Pasirinkite Išj. prg..

Spartieji klavišai
Kai įjungtas jūsų prietaiso pradinis ekranas, galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas
Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo,
tada spauskite skambinimo klavišą.

Saityno naršyklės atidarymas
Palaikykite nuspaudę 0.

Skambinimas į balso pašto dėžutę
Palaikykite nuspaudę 1.

Indikatoriai

Yra neskaitytų pranešimų.
Yra neišsiųstų, atšauktų ir nepavykusių išsiųsti pranešimų.
Klaviatūra užrakinta.
Prietaisas neskamba, kai jums skambina arba kai gaunate tekstinį
pranešimą.
Žadintuvo signalas nustatytas.

 / Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
 / Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
 / Nutrauktas (išlaikytas) GPRS arba EGPRS.

Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
Skambučiai apriboti tik į uždarą naudotojų grupę.
Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.
Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
Prietaisas prijungtas prie kito prietaiso, naudojant USB kabelį.

Meniu peržiūra
Prietaisas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

1 Jei norite patekti į meniu, pasirinkite Meniu.
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2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., Parametrai).
3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., Skambinimas).
4 Pasirinkite savo prietaiso parametrą.
5 Jei norite grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite Atgal.

Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite Išj. prg..

Meniu rodinio keitimas
Pasirinkite Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas. Slinkties klavišu slinkite į dešinę ir
pasirinkite iš galimų parinkčių.

Meniu pertvarkymas
Pasirinkite Funkcijos > Sutvarkyti. Slinkite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti
ir pasirinkite Perkelti. Slinkite ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite
Gerai. Jei norite įrašyti keitimą, pasirinkite Atlikta > Taip.

Klavišų rakinimas
Užrakinkite klaviatūrą, kad išvengtumėte netyčinio klavišų spustelėjimo.

Klaviatūros užrakinimas
Pasirinkite Meniu, tada per 3,5 sek. spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas
Pasirinkite Atrakinti, tada per 1,5 sek. spauskite *. Jei prašoma, įveskite užrakto kodą.

Atsiliepimas į skambutį tada, kai klaviatūra užrakinta
Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina
automatiškai.

Kitos funkcijos yra Autom. klav. apsauga ir Klaviatūros apsauga. Žr. „Telefono
parametrai“ psl. 19.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu
skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Funkcijos, kurioms nereikia SIM kortelės 
Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., užrašine, (angl. „Organiser“) ir žaidimais,
galima naudotis, neįdėjus SIM kortelės. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima
naudoti.

Skrydžio aplinka
Radijo dažniams jautrioje aplinkoje, kurioje prašoma nenaudoti prietaiso, galite įjungti
skrydžio aplinką ir vis tiek naudotis savo kalendorių, adresatų sąrašu ir žaidimais,
kuriems nereikia interneto.
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Indikatorius  rodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

Skrydžio aplinkos įjungimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Aplinka ir Skrydis > Įjungti arba Nustatyti.

Skrydžio aplinkos išjungimas
Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Perspėjimas:
Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos
tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas
ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo
užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame
yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise
užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“.
Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką
ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš savo prietaiso.

Išlaikymas
Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis
turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu
www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju
prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

• Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po
minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.

• Atkurkite pradinius gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo
paaiškinimais.

• Laikydamiesi naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso
programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte
jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto.
Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada
sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

16 Išlaikymas ir naujiniai

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.mobi/support
http://www.nokia.com/repair


„My Nokia“
Pasirinkite Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > 'My Nokia'.

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su
„Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Naudodamiesi šia
paslauga, galite naršyti ir „My Nokia“ svetainę, kurioje galite rasti išsamios informacijos
apie „Nokia“ prietaisus ir atsisiųsti grafikos, žaidimų ir programų.

Jei norite naudotis paslauga „My Nokia“, ji turi būti teikiama jūsų šalyje ir išlaikoma
jūsų paslaugų teikėjo. Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsiregistruoti. Siunčiant
užsiregistravimo ar atsisakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai. Nuostatas ir
sąlygas galite rasti su jūsų prietaisu pateiktoje dokumentacijoje arba adresu
www.nokia.com/mynokia.

Turinio atsisiuntimas
Galite turėti galimybę atsisiųsti naujo turinio (pvz., temų) į savo prietaisą (tinklo
paslauga).

Svarbu žinoti:  Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo
pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo
paslaugų teikėjo.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu
Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio
programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę
įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir
suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie
kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software
Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Programinės įrangos atnaujinimas neprijungus prietaiso
Jūsų paslaugų teikėjas gali siųsti prietaiso programinės įrangos naujinius nuotoliniu
būdu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Ši parinktis gali būti ne visuose
prietaisuose.
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Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija
yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:
Kai įdiegiate programinės įrangos naujinį, prietaisu negalite naudotis net skambinti
skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo.
Prieš įdiegdami programinės įrangos naujinį, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo užklausos pateikimas
1 Jei norite pateikti užklausą dėl galimų programinės įrangos naujinių, kuriuos teikia

jūsų paslaugų teikėjas, pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Tel.
atnaujinimai.

2 Jei norite matyti dabartinės programinės įrangos versiją ir sužinoti, ar reikia
naujinio, pasirinkite Esamos progr. įr. inf..

3 Jei norite atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinį, pasirinkite Parsisiųsti
telefono PĮ. Laikykitės nurodymų.

4 Jei atsisiuntę naujinius nutraukėte diegimą, pasirinkite Įdiegti PĮ naujinimą ir
pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl
įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.
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Automatinis tikrinimas, ar nėra naujos prietaiso programinės įrangos
Pasirinkite Aut. PĮ naujinimas ir laiko intervalą, kada tikrinti, ar nėra naujos
programinės įrangos. Norėdami išjungti, pasirinkite Niekada.

Gamyklos parametrų atkūrimas
Jei norite atkurti gamykloje nustatytus prietaiso parametrus, pasirinkite Meniu >
Parametrai > Atkurti gmk. par., tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
Tik parametrai  — atkurti visus pradinius parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
Viskas  — atkurti visus nuostatų parametrus ir šalinti visus asmeninius duomenis, pvz.,
adresatus, pranešimus, daugialypės terpės failus ir įjungimo klavišus.

Prietaiso pritaikymas savo reikmėms

Nustatykite prietaisą ir pritaikykite jį savo reikmėms.

Apsilankykite „Ovi“
 „Ovi“ rasite paslaugas, kurias teikia „Nokia“. Naudodamiesi „Ovi“ galite kurti el.

pašto paskyrą, bendrai naudoti atvaizdus arba vaizdo įrašus su draugais ir šeima,
planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje, į prietaisą atsisiųsti žaidimų,
programų, vaizdo įrašų ir tonų bei įsigyti muzikos. Atsižvelgiant į regioną prieinamos
paslaugos gali skirtis, palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami naudotis „Ovi“ paslaugomis, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo
„Nokia“ paskyrą.

Daugiau informacijos, kaip naudotis paslaugomis, rasite kiekvienos paslaugos
palaikymo puslapiuose.

Pagrindiniai parametrai
Telefono parametrai
Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Telefonas.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Kalbos parametrai  — jei norite nustatyti savo prietaiso kalbą, pasirinkite Telefono
kalba, tada – kalbą.  Jei norite nustatyti, kad kalba būtų parenkama pagal SIM kortelėje
esančią informaciją, pasirinkite Telefono kalba > Nust. automatiškai.
Atminties būklė  — matyti informaciją apie atmintinės naudojimą.
Autom. klav. apsauga  — nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai po
nustatyto laikotarpio, kai įjungtas pradinis prietaiso ekranas ir nesinaudojama nė viena
funkcija.
Klaviatūros apsauga  — nustatyti, kad, norint atrakinti klaviatūrą, būtų prašoma
pateikti saugumo kodą.
Balso atpažinimas  — konfigūruoti balso komandas arba pradėti pratinti prietaisą,
kad jis atpažintų balsą.
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Klaus. dėl skrydžio  — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, būtų rodoma skrydžio aplinkos
užklausa. Naudojant skrydžio aplinką, radijo ryšiai neveikia.
Tel. atnaujinimai  — įgalinti programinės įrangos naujinius iš savo paslaugų teikėjo
(tinklo paslauga). Galimos parinktys gali skirtis. 
Operat. pasirinkimas  — pasirinkti naudotiną tinklą rankiniu būdu.
Meniu paaiškinimai  — nustatyti, kad prietaisas rodytų paaiškinimą iš žinyno.
Įjungimo tonas  — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, girdėtųsi signalas.
SIM funkc. patvirt.  — naudotis papildomomis tinklo paslaugomis iš savo SIM kortelės.
Šios parinkties gali nebūti, atsižvelgiant į jūsų SIM kortelę.

Saugumo parametrai
Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Saugumas.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas,
uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu
skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu
negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN kodo reikalav. arba UPIN reikalavimas — nustatyti, kad gautumėte prietaiso
užklausą įvesti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai įjungiate prietaisą. Kai kurių kortelių
kodo užklausos funkcijos išjungti neįmanoma.
Ryšių draudimas  — apriboti gaunamuosius skambučius į savo prietaisą ir
siunčiamuosius skambučius iš jo (tinklo paslauga). Būtina turėti draudimo slaptažodį.
Apribotas rinkimas  — Apriboti jūsų siunčiamuosius skambučius pasirinktais telefono
numeriais, jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kai įjungta apribotojo numerių rinkimo
funkcija, GPRS ryšių naudoti neįmanoma; galite tik siųsti tekstinius pranešimus GPRS
ryšiu. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti
į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.
Uždaroji vart. grupė  — nustatyti asmenų grupę, kuriai jūs galite skambinti ir kuri gali
skambinti jums (tinklo paslauga).
Apsaugos lygis  — jei norite nustatyti, kad būtų teikiama saugumo kodo užklausa
visada, kai į prietaisą įdedama SIM kortelė, pasirinkite Telefono.
Kreipties kodai  — keisti saugumo, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.
PIN2 kodo reikalav.  — nustatyti, kad būtų teikiama PIN2 kodo užklausa, kai
naudojamasi konkrečia prietaiso funkcija, kuri apsaugota PIN2 kodu. Kai kurių kortelių
kodo užklausos funkcijos išjungti neįmanoma. Šią funkciją turi ne visos SIM kortelės.
Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
Naudojamas kodas  — rodyti ir pasirinkti naudotiną PIN kodo rūšį.
Atpažinimo pažymos arba Vartotojo pažymos — Peržiūrėti prietaise esančių
atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą.
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Apsaugos modulis  — Matyti Apsaug. modulio inf., įjungti funkciją Modulio PIN
reikal. arba keisti modulio PIN ir parašo PIN.

Savo prietaiso tinkinimas
Pritaikykite savo prietaisą savo poreikiams, pasirinkdami toninius skambučių signalus,
ekrano fono paveikslėlius ir temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų
nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos
Jūsų prietaisas turi kelias aplinkas, kurias galite tinkinti.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Aplinka.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
Įjungti  — įjungti aplinką.
Nustatyti  — keisti aplinkos parametrus.
Laikina  — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai nustatytas
aplinkos naudojimo laikotarpis baigiasi, įsijungia prieš tai naudota neterminuota
aplinka.

Temos
Naudodami temas, galite tinkinti savo prietaisą.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Ekrano temos.

Temos pasirinkimas
Pasirinkite Rinktis ekrano temą > Ekrano temos, tada – temą.

Kitų temų atsisiuntimas
Pasirinkite Temų parsisiunt..

Toniniai signalai
Galite keisti toninius dabar įjungtos aplinkos signalus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Tonai. Šiuos parametrus galite rasti ir meniu
Aplinka.

Šviesos
Galite įjungti arba išjungti su įvairiomis prietaiso funkcijomis susietus šviesos efektus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Šviesos.

Ekranas
Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Ekranas.
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Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
Fono paveikslėlis  — pridėti fono atvaizdą prie pradinio ekrano.
Pradinis ekranas  — Aktyvinti, tvarkyti pradinį ekraną ir nustatyti jo stilių.
Prad. ekr. šrift. spalva  — pasirinkti pradinio ekrano šrifto spalvą.
Perspėjimų inform.  — rodyti perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus
informaciją.
Ekrano užsklanda  — kurti ir aktyvinti ekrano užsklandą.
Pagr. meniu vaizdas  — pasirinkti pagrindinio meniu išdėstymą.
Šrifto dydis  — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo
šrifto dydį.
Operat. simbolis  — rodyti šiuo metu pasirinkto operatoriaus logotipą.
Tinklo pazonės inf.  — rodyti tinklo pazonės informaciją, jei ją galima gauti iš tinklo.

Pasirinkimo klavišų nuorodų nustatymas
Galite nustatyti pasirinkimo klavišų nuorodas, kad greitai pasiektumėte dažnai
naudojamas funkcijas ir programas.

Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Mano nuorodos.

Funkcijų arba programų nuorodų nustatymas
Pasirinkite Kair. pasir. klavišas arba Deš. pasir. klavišas, tada – norimą funkciją arba
programą.

Nuorodų pridėjimas arba šalinimas iš Svarbūs
Pradiniame ekrane pasirinkite Svarbūs > Funkcijos > Rinktis funkcijas.

Nuorodų Svarbūs išdėstymo pertvarkymas
Pradiniame ekrane pasirinkite Svarbūs > Funkcijos > Sutvarkyti.

Slinkties klavišo nuorodų nustatymas
Galite nustatyti slinkties klavišo nuorodas, greitai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas
ir programas.

Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Mano nuorodos.

Nuorodų į funkcijas arba programas nustatymas
Pasirinkite Naršymo mygtukas, slinkties kryptį, Pakeisti ir funkciją arba programą iš
sąrašo.

Slinkties krypties, naudojamos išplėstam pradiniam ekranui aktyvinti,
nustatymas
Pasirinkite Pradin. ekr. klavišas ir norimą funkciją.
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Numerių susiejimas su klavišais
Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo spustelėjimu, galite susieti su
klavišais nuo 2 iki 9.

1 Pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr., tada slinkite prie skaitmens
klavišo.

2 Pasirinkite Susieti arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite
Funkcijos > Pakeisti.

3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Balso komandos
Balso komandomis galite rinkti telefono numerius, paleisti programas ir įjungti
aplinkas. Balso komandos priklauso nuo kalbos.

Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Telefonas.

Kalbos nustatymas
Pasirinkite Kalbos parametrai > Telefono kalba, tada – kalbą.

Prietaiso pratinimas atpažinti jūsų balsą
Pasirinkite Balso atpažinimas > Balso mokymas.

Funkcijos balso komandos įjungimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso
komandos, programą ir funkciją.

 žymi įjungtą balso komandą. Jei piktograma nerodoma, pasirinkite Įtraukti.

Įjungtos balso komandos leidimas
Pasirinkite Atkurti.

Balso komandų naudojimas
Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas
signalas ir ekrane pasirodo Kalbėkite po tono.

Ištarkite komandą. Jei balsas atpažįstamas, rodomas siūlomų atitikmenų sąrašas.
Prietaisas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli,
pereikite prie kito įrašo.

Balso komandos pervardijimas arba išjungimas
Slinkite prie funkcijos, tada pasirinkite Funkcijos > Redaguoti arba Atsieti.

Visų balso komandų įjungimas arba išjungimas
Pasirinkite Funkcijos > Susieti visas arba Atsieti visas.
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Tinklo teikėjo paslaugos
Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite naudotis. Kai
kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu
Atidarykite savo tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Operatorius gali
atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo
tinklo operatoriaus.

SIM paslaugos
Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju,
jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų
paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti
mokama.

Padėties žurnalas
Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti
padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų
teikėją.

Gaunamosios padėties užklausos priėmimas arba atmetimas
Pasirinkite Patvirtinti arba Atmesti.

Paskiausių padėties užklausų peržiūra
Pasirinkite Meniu > Žurnalas > Pad. nustatymas tada – Padėt. užkl. žurnalas.

Nepastebėjus užklausos, prietaisas ją automatiškai priima arba atmeta, atsižvelgiant į
jūsų susitarimą su savo paslaugų teikėju.

Paslaugų komandos, informaciniai ir SIM pranešimai
Pasirinkite Meniu > Pranešimai tada – Daugiau.

Informacinių pranešimų peržiūra
Pasirinkite Naujienos. Iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimų įvairiomis
temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Paslaugų komandų siuntimas
Pasirinkite Pasl. komandos. Naudodamiesi paslaugų komandų funkcija, galite rašyti ir
siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas), pvz., tinklo paslaugų veiklinimo komandas,
savo paslaugų teikėjui. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

24 Prietaiso pritaikymas savo reikmėms



SIM pranešimų peržiūra
Pasirinkite Meniu > Pranešimai tada – Funkcijos > SIM pranešimai. SIM pranešimai
– tai specialūs tekstiniai pranešimai, kurie įrašomi į jūsų SIM kortelę. Šiuos pranešimus
galite kopijuoti arba perkelti iš SIM į prietaiso atmintinę, bet ne atvirkščiai.

Sąrankos parametrai
Galite konfigūruoti kai kurioms paslaugoms būtinus savo prietaiso parametrus. Šiuos
parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

Pasirinkite Sąranka, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par.  — matyti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti
numatytąjį paslaugų teikėją.
Įj.numat. programose  — Įgalinti numatytuosius suderinamų programų sąrankos
parametrus.
Pageid. prieig. taškas  — matyti įrašytus prieigos taškus.
Įtaisų valdyk. param.  — įjungti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių
gavimo funkciją. Šią funkciją turi ne visi prietaisai.
Asmen. parametrai  — įtraukti rankiniu būdu įvairių paslaugų asmeninių paskyrų ir
jas įjungti arba šalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite Nauja arba
Funkcijos > Naujas rinkinys. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamus
parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite
Funkcijos > Įjungti.

Skambinimas

Sužinokite apie įvairias galimybes, kaip užmegzti ir gauti ryšius.

Naudojimasis balso skambučių funkcija

Numerių rinkimas rankiniu būdu
Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir spauskite skambinimo klavišą.
Kai skambinate į užsienį, du kartus spauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio
ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio kreipties kodo skaitmenis), ir įveskite
šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Numerių perrinkimas
Jei norite matyti rinktų numerių sąrašą, pradiniame ekrane spauskite skambinimo
klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir spauskite skambinimo klavišą.
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Skambinimas adresatui
Pasirinkite Meniu > Adresų knyga tada – Vardai. Pasirinkite adresatą, tada spauskite
skambinimo klavišą.

Balso skambučių valdymas

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį
Spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio baigimas
Spauskite baigimo klavišą.

Toninio skambučių signalo garso išjungimas
Pasirinkite Tyliai.

Gaunamojo skambučio atmetimas
Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas skambučio metu
Naudokite garsio klavišus.

Spartieji numerių rinkimo klavišai
Telefono numerius galite susieti su skaitmenų 2–9 klavišais.

1 Pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr., tada slinkite prie skaitmens
klavišo.

2 Pasirinkite Susieti arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite
Funkcijos > Pakeisti.

3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.
4 Jei norite įgalinti numerių rinkimo vienu klavišu funkciją, pasirinkite Meniu >

Parametrai, tada – Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas.

Sparčiojo numerių rinkimo klavišo naudojimas
Spauskite skaitmens klavišą, tada – skambinimo klavišą.

Naudojimasis numerių rinkimo vienu klavišu funkcija
Palaikykite nuspaudę skaitmens klavišą.

Numerių rinkimas balsu
Telefono numerį rinkite ištardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.
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Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl, prieš naudodamiesi numerių rinkimo balsu
funkcija, pasirinkite Meniu > Parametrai, Telefonas > Kalbos parametrai >
Telefono kalba, tada – savo kalbą.

Pastaba:  Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba
prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis
aplinkybėmis.

1 Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Pasigirsta
trumpas signalas ir ekrane pasirodo Kalbėkite po tono.

2 Ištarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti
atitikmenys. Girdėti pirmojo sąraše esančio atitikmens balso komanda. Jei ši
komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Parinktys skambučio metu
Daugelis funkcijų, kuriomis naudojatės skambučių metu, yra tinklo paslaugos. Dėl
galimybės naudotis kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Funkcijų įjungimas skambučio metu
Pasirinkite Funkcijos.

Kai kurios tinklo parinktys yra Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti
visus ryšius ir toliau išvardytosios.

Siųsti DTMF  — siųsti toninių signalų seką.
Sukeisti skambučius  — perjungti iš aktyviojo į išlaikytąjį skambutį (ir atvirkščiai).
Perjungti kitam  — sujungti išlaikytąjį ir aktyvųjį skambučius, ir atsijungti.
Konferencija  — naudotis konferencinių skambučių funkcija.
Kalbėti asmeniškai  — konferencinio skambučio metu pradėti asmeninį pokalbį.

Balso pranešimai
Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės
informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę
Palaikykite nuspaudę 1.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai tada – Balso pašto
dėž. Nr..
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Skambučių žurnalas 
Jei norite matyti išsamią informaciją apie savo skambučius, pranešimus, duomenis ir
sinchronizavimą, pasirinkite Meniu > Žurnalas, tada – pageidaujamą elementą.

Pastaba:  Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis
priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambučių parametrai
Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Skambinimas.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
Ryš. peradresavimas  — Peradresuoti gaunamus ryšius (tinklo paslauga). Jei įjungti
kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių.
Ats. bet kuriuo klav.  — Atsiliepti į gaunamąjį skambutį bet kurio klavišo, išskyrus
jungimo, kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo ir baigimo klavišų, spustelėjimu.
Autom. perrinkimas  — Prietaisas automatiškai perrenka numerį nepavykus užmegzti
ryšio. Prietaisas bando perrinkti numerį 10 kartų.
Balso raiškinimas  — Gerinti kalbos aiškumą, ypač triukšmingoje aplinkoje.
Greitasis rinkimas  — Rinkti vardus ir telefono numerius, susietus su skaitmenų (2–9)
klavišais, palaikant nuspaudus atitinkamą skaitmens klavišą.
Ryšio laukimas  — Skambučio metu tinklas įspėja apie gaunamuosius skambučius
(tinklo paslauga).
Ryšio laikmatis  — Rodyti vykstančio ryšio trukmę.
Ryšio suvestinė  — Po kiekvieno skambučio trumpai rodyti apytikslę jo trukmę.
Siųsti mano numerį  — Nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam
skambinate (tinklo paslauga). Norėdami naudoti su paslaugų teikėju sutartą parametrą,
pasirinkite Kaip sutarta.
Ryšių iš šio tel. linija  — Jei su jūsų SIM kortele įmanoma naudoti keletą telefono linijų
(tinklo paslauga), pasirinkite liniją, naudotiną skambinti.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas
Teksto įvesties režimai
Tekstą rašyti, pavyzdžiui, pranešimuose, galite dviem būdais: įprastu arba
nuspėjamuoju.

  — nurodo tradicinį teksto rašymą.
  — nurodo tradicinį teksto rašymą.
    — nurodo simbolių didžiąsias ir mažąsias raides.
  — nurodo skaičių režimą.
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Perjungimas iš vieno teksto įvesties režimo į kitą
Palaikykite pasirinkę Funkcijos. Nuspėjamo teksto įvesties funkciją turi ne visos kalbos.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą
Spauskite #.

Perjungimas iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai)
Palaikykite nuspaudę #.

Rašomosios kalbos nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Daugiau > Rašomoji kalba.

Įprastinė teksto įvestis

Žodžių rašymas
Spauskite skaitmens 2–9 klavišą pakartotinai tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą.
Galimi ženklai priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Jei kita įvestina raidė yra
ant to paties klavišo, kaip ir dabartinė, palaukite, kol atsiras žymeklis, tada įveskite
raidę.

Įprastinių skyrybos ženklų įvedimas
Pakartotinai spauskite 1.

Specialiųjų ženklų įvedimas
Spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite ženklą iš sąrašo.

Tarpo įterpimas
Spauskite 0.

Nuspėjamojo teksto įvestis
Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų
žodžių.

Žodžių rašymas
Spauskite skaičių klavišus, 2–9. Spauskite kiekvieną klavišą po vieną kartą, kad
įvestumėte po vieną raidę.

Žodžio patvirtinimas
Slinkite į dešinę arba spauskite 0, tada – įterpkite tarpą.

Pageidaujamo žodžio pasirinkimas
Jei pasiūlytas žodis yra ne tas, kurį norėjote įvesti, kelis kartus spauskite žvaigždutę
(*), tada pasirinkite pageidaujamą žodį iš sąrašo.

Tekstas ir pranešimai 29



Žodžių įtraukimas į žodyną
Jei po žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi, žodyne nėra žodžio, kurį ketinate rašyti.
Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite Rašyba. Įveskite žodį, naudodami įprastinę
teksto įvestį, tada pasirinkite Išsaugoti.

Sudėtinių žodžių rašymas
Parašykite pirmąją žodžio dalį, tada slinkite į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Parašykite
kitą žodžio dalį, tada vėl patvirtinkite.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai
Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pvz., nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų prietaisas
automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai
Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais.
Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas
gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su
diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl
vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrane rodomas bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimą, jūsų prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro
numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatomas jūsų SIM kortele.

Pranešimų centro numerio nustatymas rankiniu būdu
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai

pranešimai > Pranešimų centras.
2 Įveskite paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą ir numerį.

Daugiaformačiai pranešimai 
Daugiaformačiuose pranešimuose gali būti teksto, paveikslėlių ir garso arba vaizdo
įrašų.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti
daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio
prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus
paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį
tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti:  Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti
kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar
kompiuteriui.
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Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga
(MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų kūrimas 
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai tada – Naujas praneš..
2 Rašykite pranešimą.

Jei norite įterpti specialųjį ženklą arba šypsniuką, pasirinkite Funkcijos > Įterpti
simbolį.
Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite Funkcijos > Įterpti objektą.
Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformatį pranešimą.

3 Jei norite pridėti gavėjus, pasirinkite Siųsti, tada – gavėją.
Jei norite įvesti telefono numerį arba el. pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite Nr.
arba el. adresas. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite El. laiškas, tada įveskite
el. pašto adresą.

4 Pasirinkite Siųsti.

Daugiaformačiai pranešimai rodomi ekrano viršuje.

Paslaugų teikėjai gali taikyti skirtingus įvairių rūšių pranešimų mokesčius. Išsamesnės
informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos
Svarbu žinoti:  Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti
kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar
kompiuteriui.

Gauto pranešimo skaitymas
Pasirinkite Žiūrėti.

Atsakymas į pranešimą
Pasirinkite Atsakyti.

Kelių gautų pranešimų skaitymas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai, Gautieji, tada – pageidaujamą pranešimą.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas
Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite Siųsti.

Pastaba:  išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų
prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, prietaisas bando siųsti pranešimą iš naujo kelis
kartus. Jei ir šie bandymai nepavyksta, išsiųstų elementų aplanke pažymėta, kad
pranešimo išsiųsti nepavyko.

Tekstas ir pranešimai 31



Gautus pranešimus prietaisas išsaugo kataloge „Gautieji“.

„Flash“ pranešimai
„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1 Pasirinkite Daugiau > Kiti pranešimai > Skub. pranešimas.
2 Rašykite pranešimą.
3 Pasirinkite Siųsti, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai 
Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1 Pasirinkite Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas. Įjungiamas
diktofonas.

2 Pasirinkite įrašo valdymo piktogramas.

  — įrašykite pranešimą.
  — laikinai sustabdykite įrašymą
  — sustabdykite įrašymą.

3 Pasirinkite Siųsti, tada – adresatą.

Pranešimų parametrai
Pasirinkite Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai  — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines
šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.
Tekstiniai pranešimai  — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų
centrus.
MMS pranešimai  — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei
reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.
Paslaugų pranešimai  — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų
pranešimų nuostatas.

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Nustatykite prietaisą, kad galėtumėte siųsti ir gauti laiškus iš savo el. pašto paskyros.

Arba užsiregistruokite naudotis tiesioginių pranešimų (IM) paslauga ir bendraukite savo
tiesioginių pranešimų bendruomenėje.
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Paslauga „Nokia Messaging Mail“
Naudokitės įvairių teikėjų savo el. pašto paskyromis mobiliuoju prietaisu ir skaitykite,
rašykite bei siųskite el. laiškus.

Norint naudotis el. paštu, reikalinga el. pašto paskyra. Jei dar neturite el. pašto paskyros,
sukurkite ją „Ovi“. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į el. pašto teikėją.

El. pašto sąranka
Galite įsiregistruoti į esamą el. pašto paskyrą arba konfigūruoti naują „Ovi“ el. pašto
paskyrą.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas.

Įsiregistravimas į savo el. pašto paskyrą
1 Pasirinkite savo paslaugų teikėją.
2 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
3 Jei norite išjungti slaptažodžio užklausą, kuri pateikiama, kai bandote naudotis savo

el. pašto paskyra, pasirinkite Prisiminti slaptažodį.
4 Pasirinkite Įregistr..

Jei norite įsiregistruoti į dar vieną el. pašto paskyrą, pasirinkite Įtraukti paskyrą.

„Ovi“ el. pašto sąranka
Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtraukta „Ovi“
el. pašto paslauga.

1 Pasirinkite Įsigyti prgr. „Ovi“ paštas“.
2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Sukūrę savo „Nokia“ paskyrą, galite įsiregistruoti į „Ovi“ el. pašto paslaugą ir pradėti
siųsti ir gauti el. laiškus. Paskyrą galite naudoti ir norėdami prisijungti prie kitų „Ovi“
paslaugų, pvz., momentinių pranešimų mainų. Išsamesnė informacija pateikta adresu
www.ovi.com.

El. laiškų skaitymas, kūrimas ir siuntimas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas, tada – el. pašto paskyrą.

El. laiško skaitymas ir atsakymas į jį
1 Pasirinkite el. laišką, tada – Atidaryti.
2 Jei norite matyti visą el. laišką, naudokite slinkties klavišą.
3 Jei norite atsakyti į el. laišką arba jį persiųsti, pasirinkite Funkcijos.

Priedų peržiūra ir įrašymas
El. laiškus su priedais, pvz., paveikslėliais, žymi sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai
gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu ir jų neįmanoma peržiūrėti.
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1 Išskleiskite priedų sąrašą.
2 Pasirinkite priedą, tada – Peržiūrėti.
3 Jei norite įrašyti priedą į savo prietaisą, pasirinkite Išsaugoti.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas
1 Pasirinkite Funkcijos > Kurti naują.
2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir savo pranešimą.
3 Jei norite pridėti prie el. laiško failą, pasirinkite Funkcijos > Pridėti failą.
4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, kad galėtumėte jį pridėti prie el. laiško, pasirinkite

Funkcijos > Prid. naują atvaizdą.
5 Jei norite siųsti el. laišką, pasirinkite Siųsti.

El. pašto programos uždarymas
Pasirinkite Išsiregistruoti.

Prieiga prie momentinių pranešimų iš savo el. pašto paskyros
Kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įgalinę naudotis savo momentinių pranešimų mainų
paskyra tiesiai iš savo pašto dėžutės.

Jei, rašydami el. laišką, norite įsiregistruoti į savo paslaugų teikėjo momentinių
pranešimų mainų paslaugą, pasirinkite Funkcijos, tada – savo MP paslaugą.

Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai
Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) paslauga, savo prietaisu galite
dalyvauti pokalbiuose su interneto naudotojais.

Jau esama paskyra galite naudotis MP bendruomene, kuri suderinama su jūsų prietaisu.

Jei esate neprisiregistravę prie MP paslaugos, galite sukurti suderinamos paslaugos
MP paskyrą, naudodami kompiuterį arba savo prietaisą. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant
į MP paslaugos teikėją.

Momentinių pranešimų mainų paslaugos
Įsiregistravimas į esamą MP paskyrą
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..
2 Pasirinkite MP paslaugą.
3 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
4 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naujos „Nokia“ paskyros kūrimas
Norėdami sukurti „Nokia“ paskyrą, kurioje būtų el. paštas ir MP paslaugos, kompiuteryje
apsilankykite www.ovi.com.

Norėdami sukurti paskyrą naudodamiesi prietaisu:
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1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas.
2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naudojimasis keliomis MP paslaugomis vienu metu
1 Jei norite grįžti į pagrindinį MP rodinį, iš bet kurios MP paslaugos pasirinkite

Pradinis.
2 Pasirinkite MP paslaugą, tada įsiregistruokite.
3 Jei norite perjungti iš vienos MP paslaugos į kitą, adresatų sąrašo rodinyje slinkite

į kairę arba į dešinę.

Pranešimų mainai
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..

MP siuntimas
1 Pasirinkite MP paslaugą.
2 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.

Kiekvienas pokalbis yra vienoje iš pokalbių rodinio kortelių.
3 Įveskite savo tekstą į ekrano apačioje esantį teksto lauką.
4 Pasirinkite Siųsti.

Pranešimų gavimas
Gavus naują dabartinio pokalbio pranešimą, pranešimas matyti pokalbių praeities
pabaigoje. Gavus naują kito pokalbio pranešimą, mirksi atitinkamo pokalbio kortelė. Jei
norite perjungti iš vieno pokalbio į kitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Slinkite prie pokalbių kortelių.
2 Slinkite į kairę arba į dešinę, kad atidarytumėte pokalbį.

Įspėjimas apie gautą naują pranešimą iš kitos bendruomenės matyti viršutiniame arba
apatiniame kampe.

Slinkite aukštyn, tada pasirinkite Perj. į kt. arba Rinktis.

Informavimo parametrai
Apie naujus pranešimus esate informuojami net tada, kai nenaudojate programos. Jei
norite keisti informavimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Pagrindiniame MP rodinyje pasirinkite Funkcijos > „Moment. pran.“ par..
2 Pasirinkite informavimo rūšį, tada – Įrašyti.

Išėjimas iš MP programos
Išėję iš momentinių pranešimų (MP) mainų programos, jūs liekate įregistruoti į
MP paslaugas. Atsižvelgiant į jūsų paslaugos užsakymą, jūsų seansai išlieka aktyvūs tam
tikrą laikotarpį. Kai MP programa veikia fone, galite atidaryti kitas programas ir vėl
pradėti naudotis MP, neįsiregistruodami iš naujo.
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MP lango uždarymas
Eikite į pagrindinį MP rodinį, tada pasirinkite Uždaryti.

Išsiregistravimas iš MP paslaugos
Pasirinkite Funkcijos > Išsiregistruoti.
Uždaromi visi pokalbiai.

Prisijungimas

Jūsų prietaisas turi kelias funkcijas, kuriomis naudodamiesi, galite prisijungti prie kitų
prietaisų, kad galėtumėte perduoti ir gauti duomenis.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ belaide technologija galite savo prietaisą radijo bangomis
sujungti su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu ne toliau nei už 10 metrų (32
pėdų).

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“,
aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieiga, objektų priėmimas, failų perdavimas, ausinės,
laisvų rankų įranga, bendroji prieiga, nuoseklusis prievadas, bendras pasikeitimas
objektais, telefono ryšys, prietaiso ID, prieiga prie telefonų knygos, paslaugų aptikimo
programa, papildomas garso platinimas, garso (vaizdo) nuotolinis valdymas ir
bendrasis garso (vaizdo) platinimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais
prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite
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tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu
teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali
išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas
1 Pasirinkite Mano tel. pavad., tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
2 Jei norite įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite Bluetooth > Įjungtas. Indikatorius

 rodo, kad „Bluetooth“ ryšys veikia.
3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite Prisij. prie garso

prd., tada – priedą.
4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet kokiu netoliese esančiu „Bluetooth“

prietaisu, pasirinkite Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..
5 Slinkite prie rasto prietaiso, tada pasirinkite Įtraukti.
6 Su kito prietaiso naudotoju susitarkite naudoti tą patį kodą (iki 16 ženklų) ir įveskite

savo prietaise. Norėdami užmegzti ryšį, paraginti, įveskite slaptažodį kitame
prietaise.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos
programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų
šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių,
galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto
Galite „Bluetooth“ technologija suderinamą kompiuterį prijungti prie interneto
nenaudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“. Prietaisu turi būti galima jungtis
prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteris turi palaikyti „Bluetooth“ technologiją.

1 Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas gali prisijungti prie interneto.
2 Suporuokite savo prietaisą su kompiuteriu, naudodami „Bluetooth“ ryšį. Jūsų

prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

USB duomenų kabelis
Jei norite persiųsti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba
spausdintuvą, kuris atitinka standartą „PictBridge“, galite naudoti USB duomenų kabelį.

USB režimo pasirinkimas
Jei norite veiklinti prietaisą, kad galėtumėte juo siųsti duomenis arba spausdinti
atvaizdus, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
PC Suite  — Kompiuteryje naudokite „Nokia PC Suite“ arba „Ovi Suite“.
Spausd. ir GV įrašai  — naudoti savo prietaisą su spausdintuvu, kuris suderinamas su
standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.
Duomenų perkėlimas  — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra „Nokia“
programinės įrangos, ir naudoti savo prietaisą kaip duomenų laikmeną.
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USB režimo keitimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis, tada –
pageidaujamą USB režimą.

USB laikmenų prijungimas
Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pvz., atminties raktą) ir naršyti failų
sistemą bei persiųsti failus.

1 Prijunkite suderinamą adapterio kabelį prie savo prietaiso USB jungties.
2 Prijunkite USB laikmeną prie adapterio kabelio.
3 Pasirinkite Meniu > Galerija, tada – USB prietaisą.

Ne visos USB laikmenos yra suderinamos, atisžvelgiant į jų energijos sąnaudas.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų kūrimas

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg. > Sinchronizacija, tada – iš
toliau pateiktų parinkčių.
Kopijuoklė  — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į
kitą prietaisą (ir atvirkščiai), naudojant „Bluetooth“ technologiją.
Kurti atsarg. kop.  — kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.
Atkurti iš atsarg.  — pasirinkti saugomą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis
prietaise. Jei norite matyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą,
pasirinkite Funkcijos > Informacija.
Kopijuoklė  — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į
kitą prietaisą, kompiuterį arba tinklą, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Paketinių duomenų ryšys
GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, įgalinanti mobiliaisiais
prietaisais siųsti ir gauti duomenis tinkle, kuris pagrįstas interneto protokolu (IP).
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Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys >
Paket. duom. ryšys.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Pagal poreikį  — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors
programai. Uždarius programą, ryšys baigiamas.
Nuolat įjungtas  — įjungus telefoną, automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų
tinklo.

Galite naudoti prietaisą kaip modemą prijungdami jį prie suderinamo kompiuterio.
Išsamios informacijos rasite „Nokia Ovi Suite“ dokumentacijoje.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Darykite nuotraukas arba įrašykite vaizdo įrašus ir tvarkykite, redaguokite bei
peržiūrėkite juos savo prietaise.

Atvaizdų fotografavimas

Vaizdo kameros įjungimas
Pasirinkite Meniu > Programos > Vaizdo kamera arba, jei įjungtas filmavimo
režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimas
Veikiant fotografavimo režimui, slinkite aukštyn arba žemyn arba naudokite garsio
klavišus.

Atvaizdų fotografavimas
pasirinkite Fotogr..
Atvaizdai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros blykstės įjungimas
Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų blykstę automatiškai, kai prastos apšvietimo
sąlygos, pasirinkite Funkcijos > Blykstė > Automatinė. Jei norite nustatyti, kad
prietaisas blykstę naudotų visada, pasirinkite Įjungti blykstę.

Kai naudojatės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti
esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Atvaizdų rodymas nufotografavus
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Nuotr. perž. trukmė, tada – peržiūros trukmę.

Atvaizdo peržiūros baigimas rankiniu būdu
Pasirinkite Atgal.
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Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1536x2048 tašk raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo režimo įjungimas
Pasirinkite Meniu > Programos, tada – Vaizdo kamera, arba, jei įjungtas
fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Filmavimo pradžia
Pasirinkite Filmuoti.

Filmavimo pristabdymas arba tęsimas
Pasirinkite Pertrauka arba Tęsti.

Įrašymo diktofonu pabaiga
Pasirinkite Stabdyti.

Vaizdo įrašai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai
Pasirinkite Meniu > Programos > Vaizdo kamera.

Veikiant fotografavimo arba filmavimo režimui, pasirinkite Funkcijos, tada – iš toliau
pateiktų parinkčių:
Parametrai  — keisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus ir pasirinkti, kur
įrašyti atvaizdus ir vaizdo įrašus.
Kameros laikmatis  — naudoti laikmatį.
Efektai  — taikyti nufotografuotam atvaizdui įvairius efektus (pvz., pilkuosius tonus ir
tikrovės neatitinkančias spalvas).
Baltos sp. balansas  — pritaikyti vaizdo kamerą naudoti dabartinėmis apšvietimo
sąlygomis.
Gulsčiasis formatas arba Stačiasis formatas — pasirinkti vaizdo kameros orientaciją.

Galerija
Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, grafiką, toninius signalus,
įrašus ir gautus failus. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje
ir juos galima rūšiuoti į aplankus.

Nuotraukos
Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti atvaizdus ir leisti vaizdo įrašus.

Pasirinkite Meniu > Galerija > Nuotraukos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
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Mano nuotraukos  — matyti atvaizdus miniatiūrų tinkleliu. Atvaizdus galite rikiuoti
pagal datą, pavadinimą arba dydį.
Laiko skalė  — peržiūrėti atvaizdus jų fotografavimo tvarka.
Mano albumai  — rūšiuoti atvaizdus į albumus. Albumus galite kurti, pervardyti ir
šalinti. Pašalinus albumą, jame esantys atvaizdai iš atmintinės nepašalinami.

Gali būti, kad negalėsite peržiūrėti, naudoti arba redaguoti nuotraukų, kol jos bus
apdorotos.

Atvaizdo sukimas
Pasirinkite Funkcijos > Gulsčiasis režimas arba Statusis režimas.

Skaidrių demonstracijos peržiūra
Skaidrių demonstracijai naudojami šiuo metu pasirinkto aplanko arba albumo
atvaizdai.

1 Pasirinkite Mano nuotraukos, Laiko skalė arba Mano albumai.
2 Pasirinkite Funkcijos > Skaidrių demonstr..
3 Pasirinkite Demonstr. skaidres.

Atvaizdų redagavimas
Pvz., galite sukti, apversti, apkarpyti atvaizdus ir keisti jų ryškumą, kontrastą ir spalvas.

1 Pasirinkite atvaizdą, esantį rodinyje Mano nuotraukos, Laiko skalė arba Mano
albumai.

2 Pasirinkite Funkcijos > Redag. nuotrauką.
3 Pasirinkite redagavimo parinktį ir naudokite slinkties klavišą, kad pakeistumėte

parametrus arba reikšmes.

Muzika ir vaizdo įrašai
Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kuria galite leisti dainas ir vaizdo įrašus. Muzikos ir
vaizdo įrašai, kurie saugomi prietaiso atmintinės arba atminties kortelės muzikos
aplanke, automatiškai įtraukiami į videoteką arba fonoteką.

Pasirinkite Meniu > Galerija, tada – Muzika ir vaizdai.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Vaizdo įrašai  — sudaryti esamų vaizdo įrašų sąrašą.
Visos dainos  — sudaryti visų esamų dainų sąrašą. Dainas galite rikiuoti, pvz., pagal
atlikėją, albumą arba žanrą.

Aplankų ir failų tvarkymas
Jei norite tvarkyti programoje Galerija esančius aplankus ir failus, pasirinkite Meniu >
Galerija.
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Aplankų sąrašo peržiūra
Pasirinkite Visas turinys.

Aplanke esančių failų sąrašo peržiūra
Pasirinkite aplanką, tada – Atidaryti.

Atminties kortelės aplankų peržiūra, perkeliant failą
Slinkite prie atminties kortelės, tada – į dešinę.

Atvaizdų spausdinimas
Savo prietaisu galite naudotis paslauga „Nokia XpressPrint“ ir spausdinti atvaizdus JPEG
failų formatu.

1 Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo, naudodami USB duomenų
kabelį, arba „Bluetooth“ ryšiu, jei spausdintuvas turi „Bluetooth“ ryšio funkciją.

2 Pasirinkite atvaizdą iš programos Galerija, tada – Funkcijos > Spausdinti.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas internete
Bendrinkite savo atvaizdus ir vaizdo įrašus, naudodamiesi suderinamomis bendrinimo
internetu paslaugomis žiniatinklyje.

Norint naudotis bendrinimo internete funkcija, būtina užsisakyti interneto bendrinimo
internetu paslaugą (tinklo paslauga).

1 Pasirinkite Meniu > Galerija > Nuotraukos ir failą iš katalogo.
2 Pasirinkite Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą.
3 Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada laikykitės ekrane pateiktų

nurodymų.

Jei norite, galite pažymėti kelis atvaizdus arba vaizdo įrašus ir įkelti juos kartu į
bendrinimo internetu paslaugą.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti savo prietaisu bendrinimo internetu paslaugos interneto
puslapiuose.

Išsamesnė informacija apie bendrinimo internetu funkciją ir suderinamus paslaugų
teikėjus pateikta „Nokia“ gaminio išlaikymo puslapiuose arba jūsų vietinėje „Nokia“
svetainėje.

Atminties kortelė
Naudodami atminties kortelę, galite saugoti savo daugiaformačius failus, pvz., vaizdo
įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų mainų duomenis.

Pasirinkite Meniu > Galerija > Visas turinys > Atminties kortelė.
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Kai kuriuos programoje Galerija esančius aplankus, kuriuose yra jūsų prietaisu
naudojamo turinio (pvz., Ekrano temos), galite įrašyti į atminties kortelę.

Jei jūsų atminties kortelė nesuformatuota iš anksto, ją būtina formatuoti. Formatuojant
atminties kortelę, joje esantys duomenys pašalinami visam laikui.

Atminties kortelės formatavimas
Pasirinkite Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip. Baigę
formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu
Pasirinkite Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Nustat. slaptažodį. Slaptažodis
saugomas jūsų prietaise, todėl jį reikia įvesti tik tada, kai bandote naudoti atminties
kortelę kitu prietaisu.

Atminties kortelės slaptažodžio šalinimas
Pasirinkite Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Ištrinti slaptažodį.

Informacijos apie užimtą atmintinę peržiūra
Pasirinkite Funkcijos > Informacija. Matyti, kiek atmintinės vietos užima įvairios
duomenų grupės ir kiek atmintinėje yra laisvos vietos naujai programinei įrangai
įdiegti.

Muzikos klausymasis

Klausykitės muzikos, naudodami muzikos leistuvę arba radijo programą, ir įrašykite
garsus arba balsą diktofonu. Atsisiųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš
kompiuterio.

Perspėjimas:
Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per
garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis
garsas gali būti labai stiprus

Medijos leistuvė
Muzikos meniu
Naudokitės savo muzikos ir vaizdo įrašų failais, kurie saugomi prietaiso atmintinėje
arba atminties kortelėje, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba
peržiūrėkite srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite Meniu > Programos > GV grotuvas.

Daugialypės terpės failų leidimas
Pasirinkite failą iš esamų aplankų, tada – Atkurti.
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Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio
Pasirinkite Funkcijos > Siuntiniai, tada – atsisiuntimo puslapį.

Fonotekos naujinimas, įtraukus failų
Pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti fonoteką.

Grojaraščio kūrimas
1 Pasirinkite Grojaraščiai > Kurti grojaraštį, tada įveskite grojaraščio pavadinimą.
2 Įtraukite muzikos arba vaizdo įrašų iš rodomų sąrašų.
3 Jei norite įrašyti grojaraštį, pasirinkite Atlikta.

Dainų leidimas

Medijos leistuvės naudojimas
Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Garsio reguliavimas
Naudokite garsio klavišus.

Pradėjimas leisti
Pasirinkite .

Leidimo pristabdymas
Pasirinkite .

Perėjimas prie kitos dainos
Pasirinkite .

Perėjimas prie ankstesnės dainos
Pasirinkite  du kartus.

Dabartinės dainos persukimas
Palaikykite pasirinkę .

Dabartinės dainos atsukimas
Palaikykite pasirinkę .

Perjungimas į muzikos meniu
Pasirinkite .

Perjungimas į dabartinį grojaraštį
Pasirinkite .
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Medijos leistuvės palikimas veikti fone
Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės sustabdymas
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Medijos leistuvės išvaizdos keitimas
Jūsų prietaisas turi keletą temų, kuriomis galite keisti medijos leistuvės išvaizdą.

Pasirinkite Meniu > Programos > GV grotuvas, Eiti į GV grotuvą > Funkcijos >
Parametrai > GV grotuvo tema, tada – pageidaujamą temą.

Virtualieji klavišai gali skirtis, atsižvelgiant į temą.

Muzikos persiuntimas iš kompiuterio

Muziką galite persiųsti iš savo prietaiso šiais būdais:

• norėdami persiųsti, pritaikyti formatą, kopijuoti ir leisti naują muziką kompiuteriu
ir mobiliuoju prietaisu, naudokite programą „Nokia“ muzika“; atsisiųskite
kompiuterio programinę įrangą iš tinklalapio www.music.nokia.com/download;

• prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba
suderinamą USB duomenų kabelį, ir kopijuokite muzikos failus į prietaiso atmintinę;
jei norite naudoti USB duomenų kabelį, kaip ryšio režimą pasirinkite Duomenų
perkėlimas;

• naudokite programą „Windows Media Player“; prijunkite USB duomenų kabelį, tada
kaip ryšio režimą pasirinkite Spausd. ir GV įrašai.

Radijas
Radijo stočių nustatymas
Pasirinkite Meniu > Programos > Radijas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie
prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.
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Naudojimasis radiju
Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Kitos galimos radijo stoties paieška
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo dažnio nustatymas kas 0,05 MHz
Spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas į atmintinę
Pasirinkite Funkcijos > Išsaug. radijo stotį.

Radijo stoties pavadinimo įvedimas
Pasirinkite Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti.

Perjungimas į kitą įrašytą radijo stotį
Slinkite aukštyn arba žemyn.
Jei norite pasiekti radijo stotį tiesiai iš įrašytų radijo stočių sąrašo, spauskite radijo
stoties numerį atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas
Naudokite garsio klavišus.

Leidimo pristabdymas arba tęsimas
Spauskite slinkties klavišą (  / ).

Nustatymas, kad radijo stotis būtų leidžiama fone
Spustelėkite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Galimų stočių paieška
Pasirinkite Funkcijos > Ieškoti visų stočių.

Dažnio įvedimas rankiniu būdu
Funkcijos > Nustatyti dažnį.

Išsaugotų stočių tvarkymas
Pasirinkite Funkcijos > Radijo stotys.

Jei norite pasiekti svetainę, kurioje išvardytos radijo stotys (tinklo paslauga), pasirinkite
Funkcijos > Radijo st. katalogas.
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Radijo parametrai
Pasirinkite Meniu > Programos > Radijas.

Pasirinkite Funkcijos > Parametrai, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

RDS  — rodyti informaciją iš radijo duomenų sistemos, pvz., radijo stoties pavadinimą.
Autom. dažn. keitim.  — įgalinti prietaisą automatiškai perjungti į dažnį, kuriuo
gaunamas geresnis signalas (įmanoma tada, kai įjungta RDS paslauga).
Atkurti naudojant  — klausytis ausinėmis arba garsiakalbiu.
Garsas  — perjungti iš stereofoninės į monofoninę išvestį (ir atvirkščiai).
Radijo apvalkalas  — pasirinkti radijo išvaizdą.

Diktofonas
Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviuosius skambučius ir įrašykite juos į programą
„Galerija“.

Pasirinkite Meniu > Programos > Diktofonas.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus ,  arba , slinkite į kairę arba į dešinę.

Įrašymo diktofonu pradžia
Pasirinkite , o skambučio metu – Funkcijos > Įrašyti. Skambučio įrašymo metu silpną
pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

Įrašymo pristabdymas
Pasirinkite .

Įrašymo diktofonu pabaiga
Pasirinkite . Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę,
naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite Funkcijos, tada – reikiamą parinktį.

Vienodintuvas
Reguliuokite garsą naudodamiesi GV grotuvu ar radiju.

Pasirinkite Meniu > Programos > Vienodintuvas.

Iš anksto nustatyto vienodintuvo rinkinio įjungimas
Slinkite prie rinkinio, tada pasirinkite Įjungti.
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Naujo vienodintuvo rinkinio kūrimas
1 Pasirinkite vieną iš paskiausių sąraše esančių rinkinių, tada – Funkcijos >

Redaguoti.
2 Norėdami nustatyti garso valdiklius, naudokite slinkties klavišą.
3 Jei norite įrašyti parametrus ir įvesti rinkinio pavadinimą, pasirinkite Išsaugoti,

tada – Funkcijos > Pervardyti.

Stereofoninio efekto gerinimas
Naudojantis stereofoninio garso gerinimo funkcija, stereofoninio garso efektas
pagerinamas, kai naudojamos stereofoninio garso ausinės.

Pasirinkite Meniu > Programos, tada – Ster. įsp. sustipr..

Žiniatinklis 

Savo prietaiso naršykle galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo
paslauga). Interneto puslapių išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į ekrano dydį. Gali būti,
kad matysite ne visą interneto puslapių informaciją.

Saityno naršymas
Svarbu žinoti:  Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo
pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie šias paslaugas, kainas ir nurodymų teiraukitės paslaugų teikėjo.

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo
sąrankos pranešimu.

Pasirinkite Meniu > Intern. naršyklė.

Pradinio puslapio atidarymas
Pasirinkite Prad. tinklalapis arba, jei įjungtas pradinis ekranas, palaikykite nuspaudę
0.

Žymos pasirinkimas
Pasirinkite Žymos.

Saityno adreso įvedimas
Pasirinkite Į tinklalapį, įveskite adresą, tada pasirinkite Gerai.

Paskiausiai lankyto saityno adreso pasirinkimas
Pasirinkite Pask. intern. adr..

Paieška saityne
Prieš ieškodami pirmą kartą, pasirinkite paieškos paslaugos teikėją. Tada pasirinkite
Paieška, įveskite paieškos žodžius ir pasirinkite Ieškoti.
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Paieškos paslaugos teikėjo keitimas
Pasirinkite Funkcijos > Keisti teikėją.

Prisijungę prie paslaugos, galite pradėti naršyti jos puslapius. Naudojantis įvairiomis
paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Laikykitės nurodymų. Išsamesnės
informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Bendras naudojimas tinkle
Savo bendrinimo internetu paslaugos saityno puslapyje galite matyti įkeltus atvaizdus
ir vaizdo įrašus ir keisti parametrus (tinklo paslauga).

Pasirinkite Meniu > Intern. naršyklė tada – Intern. siuntm..

Bendrinimo internetu paslaugos atidarymas
Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada – paslaugos teikėjo pateiktą nuorodą.

Parametrų keitimas
Atsidarius bendrinimo internetu paslaugai, pasirinkite Funkcijos > Parametrai.

Naršyklės parametrai
Naršydami saityną, pasirinkite Funkcijos > Parametrai, tada – iš toliau pateiktų
parinkčių.
Ekranas  — pasirinkti šrifto dydį, ar rodyti atvaizdus, ir teksto rodymo būdą.
Bendrieji parametrai  — pasirinkti užšifravimo būdą, naudotiną elementams, kurių
saityno adresai siunčiami Unikodo (UTF-8) koduote ir, ar įgalinti „JavaScript™“ kalbą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Laikinoji atmintinė
Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei
bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai,
ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia
informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje
atmintyje.

Slapukas - tai duomenys, kuriuos svetainės įrašo į laikinąją jūsų prietaiso atmintinę.
Slapukai saugomi tol, kol neišvalote laikinosios atmintinės.

Laikinosios atmintinės valymas
Naršydami pasirinkite Funkcijos > Priemonės > Ištr. laikin. atm..

Slapukų įjungimas iš išjungimas
Pasirinkite Meniu > Intern. naršyklė tada – Intern. param. > Apsauga > Slapukai.
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Naršyklės saugumas
Saugumo funkcijų gali reikėti, naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pvz.,
bankininkystės arba pirkimo internetu. Norint naudoti šiuos ryšius, būtina turėti
saugumo pažymas ir galbūt saugumo modulį, kurie gali būti jūsų SIM kortelėje.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų
prietaisą atsiųstas atpažinimo arba vartotojo pažymas, pasirinkite Meniu >
Parametrai, tada – Saugumas > Apsaugos modulis, Atpažinimo pažymos arba
Vartotojo pažymos.

Svarbu žinoti:  Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais
įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad
užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo.
Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas,
autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei
pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“
rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir
laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite
pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų
savininkų.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Į jūsų prietaisą gali būti įdiegti keli žaidimai arba
programos. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba pridėtoje atminties kortelėje;
juos galite skirstyti į aplankus.

Programos atidarymas
Pasirinkite Meniu > Programos > Kitos programos.

Žaidimo arba programos atidarymas
Pasirinkite Žaidimai, Kolekcija, arba Atminties kortelė.

Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite Atidaryti.

Žaidimų garsų, šviesų ir juntamųjų signalų nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Progr. parametrai.

Programų atsisiuntimas
Jūsų prietaise gali veikti „J2ME™ Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą,
įsitikinkite, kad ji suderinama su jūsų prietaisu.
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Svarbu žinoti:  Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui,
parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“
gavusias programas.

Naujas programas ir žaidimus galite atsisiųsti tiesiogiai arba kompiuteriu.

Tiesioginis atsisiuntimas
Pasirinkite Meniu > Programos > Kitos programos, tada – Funkcijos >
Siuntiniai > Programos siųstis arba Žaidimai parsisiųsti; matyti žymų sąrašas.

Atsisiuntimas kompiuteriu
Atsisiųskite programų ir žaidimų į savo kompiuterį ir įdiekite juos savo prietaise
naudodami „Ovi Suite“.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo
paslaugų teikėjo.

„Žemėlapiai“

Naudodamiesi „Maps“, galite naršyti įvairių miestų ir valstybių žemėlapius, ieškoti
adresų ir įvairių dominančių vietų bei planuoti maršrutą.

Programa „Žemėlapiai“
Kai prijungiate išorinį GPS imtuvą naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, galite matyti
savo buvimo vietą.

Taip pat galite įsigyti navigacijos paslaugos su balso funkcija licenciją. Ši paslauga
prieinama ne visose šalyse ar vietovėse.

Jei jūsų prietaise arba įdėtoje atminties kortelėje yra žemėlapių, juos galite naršyti,
nenaudodami interneto ryšio. Naršant sritį, kurios žemėlapiai dar neatsiųsti į jūsų
prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsiunčiamas internetu. Galite gauti
užklausą pasirinkti interneto ryšiui naudotiną prieigos tašką.

Atsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis
duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.

Žemėlapių į savo prietaisą galite atsisiųsti ir naudodami programinę įrangą „Nokia Map
Loader“. Jei norite įdiegti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į suderinamą
kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps.

Pasirinkite Meniu > Programos > Žemėlapiai, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
Pask. žemėlapis  — atidaryti paskiausiai rodytą žemėlapį.
Ieškoti adreso  — ieškoti konkretaus adreso.
Išsaug. vietos  — ieškoti vietovės, kurią esate įrašę į savo prietaisą.
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Vėliausios vietos  — matyti ieškotas vietoves.
Dabart. padėtis  — jei veikia GPS ryšys, matyti savo dabartinę vietovę.
Planuoti maršr.  — sudaryti maršrutą.
Papild. paslaug.  — įsigyti navigacijos licenciją.
Parametrai  — nustatyti parametrus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada
nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Programa „Nokia Map Loader“
Naudodami kompiuterio programą „Nokia Map Loader“, galite atsisiųsti žemėlapių ir
balso nuorodų failų iš interneto. Į prietaisą būtina įdėti atminties kortelę, kurioje yra
pakankamai laisvos vietos. Prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“, turite būti
bent kartą naudoję programą „Žemėlapiai“, nes programa „Nokia Map Loader“ naudoja
programos „Žemėlapiai“ praeities informaciją, kad patikrintų, kurią žemėlapių versiją
atsiųsti.

Norėdami įdiegti programą „Nokia Map Loader“, apsilankykite www.nokia.com/maps
ir vadovaukitės pateikiamais nurodymais.

Žemėlapių atsisiuntimas programa „Nokia Map Loader“
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami suderinamą USB duomenų

perdavimo kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Jei naudojate duomenų perdavimo kabelį,
pasirinkite PC Suite kaip USB ryšio tipą.

2 Atidarykite programą „Nokia Map Loader“ kompiuteryje.
3 Pasirinkite žemyną, šalį arba regioną.
4 Pasirinkite, atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą pageidaujamus žemėlapius arba

paslaugas.

Programos „Nokia Map Loader“ paslaugų kortelėje galite įsigyti navigacijos ir eismo
informacijos licencijų, kelionių vadovų ir atsisiųsti žemėlapių.

GPS imtuvas
Jūsų prietaise nėra vidinio GPS imtuvo. Norėdami naudoti programas, kurioms būtinas
GPS ryšys, naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą (atskirai įsigyjamą priedą).

Išorinio GPS imtuvo naudojimas
1 Visiškai įkraukite suderinamą GPS imtuvą, tada jį įjunkite.
2 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį tarp savo prietaiso ir GPS imtuvo.
3 Padėkite GPS imtuvą tokioje vietoje, kurioje jam niekas neužstotų dangaus.
4 Atidarykite programą „Žemėlapiai“, tada pasirinkite išorinį GPS imtuvą.

Suporavus savo prietaisą su išoriniu GPS imtuvu, gali praeiti kelios minutės, kol
prietaisas pradės rodyti dabartinę vietovę.

52 „Žemėlapiai“

http://www.nokia.com/maps


Norėdami papildyti programą „Žemėlapiai“, galite naudotis GPS sistema. Sužinokite
savo vietovę arba matuokite atstumus ir nustatykite koordinates.

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti ir be GPS imtuvo ir naršyti žemėlapius, ieškoti
adresų ir vietovių bei sudaryti maršrutus.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti iki visos navigacijos sistemos, kad galėtumėte
ją naudoti keliaudami automobiliu arba pėsčiomis. Norint naudotis visa navigacijos
sistema, būtina turėti regiono licenciją ir suderinamą GPS imtuvą. Automobilio
navigacijos programa turi išsamias balso nuorodas ir trimačius žemėlapių rodinius.
Pėsčiųjų navigacijos greitis ribotas iki 30 km/h (18,6 mylių/h) ir nėra balso nuorodų.
Navigacijos paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Išsamesnės informacijos
ieškokite vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Navigacijos licencijos įsigijimas
Pasirinkite Papild. paslaug.. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik
pasirinktoje vietovėje.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką
1 Pasirinkite Planuoti maršr., tada kurkite maršrutą.
2 Pasirinkite Funkcijos > Rodyti maršrutą > Funkcijos > Pradėti navigaciją.
3 Sutikite su rodomu pranešimu apie atsakomybės neprisiėmimą.
4 Gavę užklausą, pasirinkite balso nuorodų kalbą.

Nukrypus nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai sudaro naują maršrutą.

Balso nuorodų kartojimas
Pasirinkite Pakartoti.

Balso nuorodų garso išjungimas
Pasirinkite Funkcijos > Išjungti garsą.
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Navigacijos stabdymas
Pasirinkite Stabdyti.

Judėjimas pėsčiomis
Pasirinkite Parametrai > Maršrut. parametrai > Maršruto pasirink. > Pėsčiomis.
Bus kuriami maršrutai, geriausiai tinkantys judėti pėsčiomis.

Tvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas
Įrašykite vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į prietaiso atmintinę ir
SIM kortelę.

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga.

Adresatams naudotinos atmintinės pasirinkimas
Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su papildoma informacija, pvz.,
papildomais telefono numeriais. Be to, galite įrašyti atvaizdą, toninį signalą ar vaizdo
įrašą ribotam skaičiui adresatų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

 nurodo adresatus, išsaugotus SIM kortelės atmintyje.

1 Jei norite, kad adresatams būtų naudojama SIM kortelės arba prietaiso atmintinė,
arba abi, pasirinkite Daugiau > Parametrai > Naudojama atmintis.

2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite Telefono ir SIM.
Įrašant adresatus, jie įrašomi į prietaiso atmintinę.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresatų paieška
Pasirinkite Vardai.
Adresatų sąraše pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo
raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas
Pasirinkite Meniu > Adresų knyga tada – Naujas rinkinys.

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas
Pasirinkite Vardai, adresatą, tada – Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys.
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Duomenų ištrynimas
Pasirinkite Vardai, adresatą, tada – Inform.. Pasirinkite duomenis ir Funkcijos >
Ištrinti.

Adresato šalinimas
Pasirinkite Vardai, adresatą, tada – Funkcijos > Ištrinti adresatą.

Visų adresatų šalinimas
Pasirinkite Daugiau > Ištr. vis. adresat. > Iš tel. atminties arba Iš SIM kortelės.

Adresatų kopijavimas ir perkėlimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę (ir
atvirkščiai)

Pavienių adresatų kopijavimas
Pasirinkite Vardai > Funkcijos > Daugiau > Žymėjimo funkcijos > Pažymėti.
Pažymėkite kopijuotinus arba perkeltinus adresatus, tada pasirinkite Funkcijos >
Kopijuoti pažymėtus arba Perkelti pažymėtus.

Visų adresatų kopijavimas
Pasirinkite Daugiau > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..

Adresatų grupės kūrimas
Suskirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes, kurioms priskirti skirtingi skambėjimo
tonai ir grupių atvaizdai.

1 Pasirinkite Daugiau > Grupės.
2 Jei norite kurti naują grupę, pasirinkite Įtraukti arba Funkcijos > Kurti naują

grupę.
3 Įveskite grupės pavadinimą, jei pageidaujate, pasirinkite atvaizdą ir toninį

skambučių signalą, tada – Išsaugoti.
4 Pasirinkite grupę, tada, norėdami įtraukti adresatų į grupę, – Žiūrėti > Įtraukti.

Vizitinės kortelės
Asmens kontaktinę informaciją galite siųsti ir gauti suderinamu prietaisu, atitinkančiu
standartą „vCard“.

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga tada – Vardai.

Vizitinės kortelės siuntimas
Pasirinkite adresatą, Funkcijos > Daugiau > Vizitinė kortelė, tada – siuntimo rūšį.

Gautos vizitinės kortelės įrašymas
Pasirinkite Rodyti > Išsaugoti.
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Data ir laikas

Datos ir laiko parametrų keitimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Data ir laikas.

Laiko juostos keitimas keliaujant
Pasirinkite Meniu > Parametrai, Data ir laikas > Datos ir laiko param. > Laiko
juosta:, tada, norėdami pasirinkti savo vietovės laiko juostą, slinkite į kairę arba į
dešinę.

Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl jūsų prietaisas rodo tikslų gautų
tekstinių arba daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pvz., GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo
Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas
Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas
1 Pasirinkite Meniu > Programos > Žadintuvas.
2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės

dienomis, pasirinkite Kartoti: > Taip, tada – dienas.
4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją,

prijunkite prie prietaiso ausines.
5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite Išsaugoti.

Signalo išjungimas
Pasirinkite Stabdyti. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus
Atidėti, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius
Pasirinkite Meniu > Kalendorius.

Dabartinė diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma
storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas
Slinkite prie datos, tada pasirinkite Funkcijos > Naujas įrašas. Pasirinkite įrašo rūšį,
tada užpildykite laukus.

Dienos įrašų peržiūra
Pasirinkite Žiūrėti.
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Savaitės peržiūra
Pasirinkite Funkcijos > Savaitės vaizdas.

Visų kalendoriaus įrašų šalinimas
Pasirinkite Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus.

Senų įrašų šalinimas automatiškai po tam tikro laikotarpio
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus.

Datos ir laiko parametrų redagavimas
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai.

Darbų sąrašas
Prie atliktinos užduoties galite pridėti užrašą.

Pasirinkite Meniu > Programos > Darbų sąrašas.

Įrašo įtraukimas
Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite Nauj. įrš., o jei įtraukta – Funkcijos > Naujas darbas.
Užpildykite laukus, tada pasirinkite Išsaugoti.

Įrašo peržiūra
Pasirinkite įrašą, tada – Žiūrėti.

Įrašai
Pasirinkite Meniu > Programos > Tekstiniai įrašai.

Įrašo įtraukimas
Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite N. įrašas, o jei įtraukta – Funkcijos > Naujas įrašas.
Parašykite įrašą, tada pasirinkite Išsaugoti.

Įrašo siuntimas
Pasirinkite Funkcijos > Siųsti įrašą, tada – siuntimo rūšį.

„Nokia Ovi Suite“
„Nokia Ovi Suite“ siūlo naują, vartotojui patogesnę prieigą prie „Nokia“ kompiuterio
programinės įrangos. Kompiuterio programos leidžia lengvai viename lange pasiekti
failus, esančius jūsų „Nokia 6303i classic“, kituose „Nokia“ prietaisuose ir „Ovi“.

Naudodami „Nokia Ovi Suite“, iš kompiuterio į „Nokia“ prietaisą ir atvirkščiai galite
perkelti pranešimus, adresatus, atvaizdus, muziką ir kt., užsiregistruoti „Nokia“
paskyroje ir dalintis atvaizdais, esančiais „Ovi“. Be to, „Nokia“ prietaisą galite
sinchronizuoti su kompiuteriu, atnaujinti prietaiso programinę įrangą iki naujausios,
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parsisiųsti reikiamų žemėlapių, saugiai laikyti vertingą turinį, kurį galėsite bet kada
pasiekti.

Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ieškokite pagalbos srityje adresu www.ovi.com.

„Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje
Galite tvarkyti savo prietaiso turinį ir sinchronizuoti jį su kompiuteriu. Taip pat galite
atnaujinti prietaiso įrangą iki naujausios ir atsisiųsti žemėlapius.

1 Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, jei norite prijungti prietaisą prie
kompiuterio.
Atminties kortelė kompiuteryje rodoma kaip keičiamasis diskas.

2 Prietaise pasirinkite Duomenų perkėlimas.
3 Kompiuteryje pasirinkite Įdiegti „Nokia Ovi Suite“.

Jei diegimo langas neatidaromas automatiškai, atidarykite diegimo failą rankiniu
būdu. Pasirinkite Atidaryti aplanką ir peržiūrėti failus ir dukart spustelėkite
Install_Nokia_Ovi_Suite.exe.
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4 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia Ovi Suite“, apsilankykite www.ovi.com.

Skaičiuoklė
Jūsų prietaisas turi standartinę, mokslinę ir darbo užmokesčio skaičiuoklę.

Pasirinkite Meniu > Programos > Skaičiuoklė.

Jei norite pasirinkti skaičiuoklės rūšį arba skaityti naudojimo nurodymus, pasirinkite
Funkcijos.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinis laikmatis
Pasirinkite Meniu > Programos > Atgal. laikmatis.

Įprastinis laikmatis
1 Pasirinkite Įprastas laikmatis, įveskite laiką, tada rašykite užrašą, rodomą

pasibaigus pasirinktam laikui.
2 Pasirinkite Pradėti.

Laiko intervalų laikmatis
Jei norite naudoti iki 10 laiko intervalų laikmatį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Pasirinkite Intervalų laikmatis.
2 Pasirinkite Pradėti atskaitą > Pradėti.

Jei norite pasirinkti, kaip laiko intervalų laikmatis turėtų matuoti laiką kitame periode,
pasirinkite Parametrai > Tęsti kt. laikotarpyje.

Chronometras
Naudodami chronometrą, galite matuoti visą, tarpinius arba etapinius laikus.

Pasirinkite Meniu > Programos > Chronometras, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
Tarpinis laikas  — matuoti tarpinius laikus. Jei norite anuliuoti laiko reikšmę jos
neįrašydami, pasirinkite Funkcijos > Anuliuoti.
Etapinis laikas  — matuoti etapinius laikus.
Tęsti  — matyti fone matuojamą laiką.
Paskutinis laikas  — jei neanuliuotos chronometro reikšmės, matyti paskiausio laiko
matavimo reikšmę
Žiūrėti laiką arba Ištrinti laiko rez. — matyti arba šalinti įrašytas laiko reikšmes.

Jei norite nustatyti, kad chronometras matuotų laiką fone, spauskite baigimo klavišą.
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Aplinkosaugos patarimai

Energijos taupymas
Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų
prietaise):

• Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz.,
„Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.

• Sumažinkite ekrano šviesumą.
• Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo

laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
• Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas
Visas prietaiso dalis galima atkurti kaip žaliavas ir energiją. Informacijos apie jūsų
nebenaudojamų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/
werecycle, o iš mobiliojo prietaiso – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose
ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius,
baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis
reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų
šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos
klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema
Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei,
įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM
apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0
perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti,
kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo
gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės
įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.
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Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės
naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės
programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po
prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų
prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos.
Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar
medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į
savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą
reikiamą SIM kortelę.

Priedai

Perspėjimas:
Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas,
kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti
gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės
laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija
Informacija apie baterijas ir įkroviklius
Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“
gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8 /
AC-15. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X,
AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai
trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“
aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir
prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos
juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai
įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija
bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros
mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos
neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėle ar rašikliu)
tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai
atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs
daiktas.
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Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose
nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų
elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį
nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite
ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas
pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami
nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo
bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra
Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės
jums vykdyti garantinius reikalavimus.
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• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite
bateriją.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų

veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam
prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių
plokščių gedimą.

• Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

smulkias judančias dalis.
• Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite

tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
• Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti

prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų
naudojimu.

• Įkroviklius naudokite tik patalpose.
• Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
• Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos
informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/
werecycle.

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus
nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos
apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija
Pastaba:  Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai
Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka
Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip
2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant
kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol
bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai
Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.
Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai
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ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba
sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso,
pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3
centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

• turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
• nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
• turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
• išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
• turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės
Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės
RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms
elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro
pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint
prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti
transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių
medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele
jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse
gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka
Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl
kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir
visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi
sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai
pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau
denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo
dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių,
būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms
Svarbu žinoti:  Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip
pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu,
įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir
korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis
sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte
pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų
prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
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• Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
• Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
• Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.

2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos

tarnybų numeriai skiriasi.
4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis
prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)
Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų,
rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose
numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR).
Organizacijos ICNIRP gairėse nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas
standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis.
Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už didžiausią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį,
kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi dėl įvairių veiksnių, pvz., atsižvelgiant į jūsų atstumą iki tinklo bazinės stoties.

Naudojant prietaisą prie ausies, didžiausia SAR reikšmė, atitinkanti ICNIRP gaires, yra 1.11 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių
ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta
informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-638 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“, „Nokia Xpress Print“, „Nokia Xpress“ garso pranešimai ir „Navi“ yra paprastieji arba
įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation” garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių
ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio
raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio
įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
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Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo
pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto
vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma
licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima
gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. http://www.mpegla.com.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar
pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys
būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo
ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti
šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio
įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos,
susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos,
kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra
draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS
Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos).
FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti.
Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus.
Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius
trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar
patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: 6303ci

/1.2. leidimas LT
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„flash“ pranešimai 32
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„Nokia“ išlaikymo informacija 16
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atminties kortelė 7
atmintinė 42
atsiliepimas bet kuriuo klavišu 28
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programos 50
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