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Sauga

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

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE
Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis
gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos
įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės
visų nurodymų draudžiamose zonose.

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.

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

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI
Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ
Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie
ausies, kai įjungtas garsiakalbis.
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Paruošimas

Dviejų SIM kortelių telefonas
Galite įdėti dvi SIM korteles.

Keletas dviejų SIM kortelių telefono pranašumų
• Naudodami skirtingų teikėjų paslaugas, galite sutaupyti.
• Vieną telefono numerį galėsite naudoti asmeniniais, kitą – darbo tikslais, bet

nešiotis tik vieną telefoną.
• Išvenkite tinklo zonos pokyčių tarp paslaugos teikėjų.

Kai prietaisas nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena
SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė nepasiekiama.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į SIM1 kortelės laikiklį. Laikant SIM kortelę SIM1
laikiklyje, gali būti pasiekiamos ne visos funkcijos ir paslaugos. Jei SIM kortelė yra tik
SIM2 laikiklyje, galite skambinti tik skubios pagalbos numeriais.

GPRS ryšio negalima įjungti fone. Jei programa naudoja GPRS ryšį, jums grįžus į pradinį
ekraną, perjungus kitą programą, meniu ar rodinį, ryšys automatiškai nutrūks.

Klavišai ir dalys

1 Ekranas
2 Skambinimo klavišas
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3 Klaviatūra
4 Vidinė ausinė
5 Skylutė riešo dirželiui
6 Garsumo (mastelio) didinimo klavišas
7 Garsumo (mastelio) mažinimo klavišas
8 Klavišų rakinimo jungiklis
9 Baigimo (jungimo) klavišas
10 Mikrofonas
11 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
12 „Micro-USB“ jungtis
13 Įkroviklio jungtis
14 Vaizdo kameros lęšis. Prieš naudodami vaizdo kamerą, nuo lęšio nuimkite

apsauginę plėvelę.
15 Garsiakalbis
16 SIM kortelės lizdas (SIM 2)

Kad perjungtumėte iš vienos SIM kortelės į kitą, pradiniame ekrane palaikykite
nuspaudę *.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio

ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą
visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr.
paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba
prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę,
turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.

Svarbu žinoti: Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada
išimkite bateriją.

Šis telefonas skirtas naudoti su BL-5C baterija. Visuomet naudokite originalias „Nokia“
baterijas.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į vidinį SIM kortelės laikiklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad laikydami
rankose, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.
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1 Padėkite pirštą ant įdubos telefono apačioje ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį
dangtelį (1). Jei baterija įdėta, išimkite ją (2).

2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3) ir įdėkite arba išimkite SIM kortelę (4 arba 5).
Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.

3 Priglauskite baterijos kontaktus prie vietos baterijai, tada įdėkite bateriją (6). Jei
norite uždėti galinį dangtelį, įstatykite apatinius fiksatorius į jiems skirtas angas (7)
ir spauskite žemyn tol, kol dangtelis įsitvirtins (8).

Antrosios SIM kortelės įdėjimas
Turite antrą SIM kortelę, tačiau norite ir toliau naudoti pagrindinę SIM kortelę? Antrą
SIM kortelę galite įdėti arba išimti neišjungdami telefono.
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1 Atidarykite išorinės SIM kortelės lizdo dangtelį, pažymėtą piktograma .
2 Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta į viršų, ir įdėkite SIM kortelę.

Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos. Uždarykite dangtelį.

Antrosios SIM kortelės išėmimas

Atminties kortelės įdėjimas
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles.
Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus
duomenis.

Jūsų telefonas palaiko atminties korteles, kurių talpa iki 32 GB.
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1 Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
2 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios

ant laikiklio, kryptimi. Kilstelėkite atminties kortelės laikiklį (1).
3 Įdėkite suderinamą atminties kortelę. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis

nukreipta į apačią (2).
4 Nuleiskite atminties kortelės laikiklį (3).
5 Jei norite užfiksuoti atminties kortelės laikiklį, pastumkite jį į pradinę padėtį (4).

Atminties kortelės išėmimas
1 Išjunkite telefoną.
2 Nuimkite galinį baterijos dangtelį.
3 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios

ant laikiklio, kryptimi. Kilstelėkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties
kortelę.

Baterijos įkrovimas
Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną,
tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
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1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono,

tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį
įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos
indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti
ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Dirželio tvirtinimas

Dirželių galima įsigyti atskirai.

Telefono įjungimas arba išjungimas
Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .
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Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės
informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

GSM antena

Antenos sritis yra paryškinta.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali
pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali
sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Naudojimo pagrindai

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas

(4–8 skaitmenų)

Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra
reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas.
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Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo.

Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus,
kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite
atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.

PUK arba PUK2 kodas

(8 skaitmenų)

Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris

(15 skaitmenų)

Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems prietaisams
atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint
užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus.

Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas

(bent 4 skaitmenys
arba simboliai)

Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai
asmenys.

Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų
nustatytą užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra
12345.

Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo
prietaiso.

Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas,
reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikoma
papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys,
esantys jūsų prietaise.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę
arba prietaiso platintoją.

Naudojamos SIM kortelės nustatymas
Galite nustatyti, kurią SIM kortelę naudosite siunčiamiems skambučiams, pranešimams
ir mobiliesiems duomenims. Jei suteiksite SIM kortelėms pavadinimus, iš karto galėsite
matyti, kuri kortelė, pavyzdžiui, skirta darbui, o kuri – asmeninėms reikmėms.

Pasirinkite Meniu > SIM valdyklė.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausti kaskart  — Pasirinkti, kurią SIM kortelę naudoti kaskart, kai skambinate,
siunčiate pranešimą ar persiunčiate mobiliuosius duomenis.
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SIM1  — Vidiniame SIM kortelės laikiklyje esančią SIM kortelę naudoti kaip numatytąją,
kai skambinate, siunčiate pranešimą arba persiunčiate mobiliuosius duomenis.
SIM2  — Išoriniame SIM kortelės lizde esančią SIM kortelę naudoti kaip numatytąją, kai
skambinate, siunčiate pranešimą arba persiunčiate mobiliuosius duomenis.

SIM kortelės pervardijimas
Pasirinkite ir palaikykite SIM1 arba SIM2 ir iškylančiame meniu pasirinkite
Pervardyti.

Patarimas: Kad atidarytumėte SIM tvarkytuvę pradiniame ekrane, palaikykite
nuspaudę *.

Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas 
Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite
telefono klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite klavišų rakinimo jungiklį.

Patarimas: Kad atrakintumėte klavišus ir ekraną, kai rakinimo jungiklis nepasiekiamas,
paspauskite baigimo klavišą ir pasirinkite Atrakinti.

Jutiklinio ekrano veiksmai
Norėdami sąveikauti su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja, bakstelėkite arba
bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.

Taikomosios programos arba kito ekrano elemento atidarymas
Bakstelėkite programą arba elementą.

Prieiga prie konkrečių elemento parinkčių
Bakstelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas iškylantysis meniu su prieinamomis
parinktimis.
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Slinkimas sąraše arba meniu
Pirštą laikydami ant ekrano, greitai braukite aukštyn arba žemyn, tada pirštą pakelkite.
Ekrano turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuri buvo pakėlus pirštą. Norėdami
pasirinkti elementą iš slenkamo sąrašo ir sustabdyti judėjimą, bakstelėkite elementą.

Braukimas
Pirštą laikydami ant ekrano, lygiai braukite reikiama kryptimi.

Programos ar funkcijos įjungimas braukiant
Pradiniame ekrane braukdami į kairę arba į dešinę galite įjungti programas arba
funkcijas.

Funkcijos priskyrimas braukimo veiksmui
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Braukimo gestas, tada –
braukimo kryptį ir norimą funkciją.

Simboliai

SIM1 kortelėje yra neskaitytų pranešimų.
SIM2 kortelėje yra neskaitytų pranešimų.
SIM1 ir SIM2 kortelėse yra neskaitytų pranešimų.
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SIM1 kortelėje yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti
pranešimų.
SIM2 kortelėje yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti
pranešimų.
SIM1 ir SIM2 kortelėse yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti
pranešimų.
Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.
Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti telefono signalo.
Nustatytas žadintuvo signalas.

 arba Telefonas užregistruotas GPRS arba EGPRS tinkle naudojant SIM1 kortelę.
 arba Telefonas užregistruotas GPRS arba EGPRS tinkle naudojant SIM2 kortelę.
 arba GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės yra aktyvus.
 arba GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM2 kortelės yra aktyvus.
 arba Sustabdytas (arba užlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės.
 arba Sustabdytas (arba užlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM2 kortelės.

„Bluetooth“ įjungtas.
Visi skambučiai, gaunami į SIM1 kortelę, peradresuojami kitu numeriu.
Visi skambučiai, gaunami į SIM2 kortelę, peradresuojami kitu numeriu.
Visi skambučiai, gaunami į SIM1 ir SIM2 korteles, peradresuojami kitu
numeriu.
Nustatyta dabartinės aplinkos trukmė.
Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas.
Telefonas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Adresatų arba pranešimų kopijavimas iš ankstesnio telefono
Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti
naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti
adresatus, kalendoriaus įrašus ir pranešimus.

1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.
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2 Pasirinkite Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..
3 Pasirinkite Kopijuoklė > Kopij. į šį prietaisą.
4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir Atlikta.
5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
6 Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite jį. Ryšio kodą, kurį galima nustatyti

pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas
yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas
Naudokite garsumo klavišus.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti
telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu
Pasirinkite Garsiak..

Skambučiai

Skambinimas
1 Atidarykite slankųjį dangtelį.
2 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.

Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite Ištrinti.
Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį
prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia,
praleiskite nulį) ir telefono numerį.

3 Paspauskite skambinimo klavišą.
4 Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.
5 Jei norite baigti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Patarimas: Jei slankusis dangtelis uždarytas, o pradiniame ekrane rodomas , tai
norėdami įvesti telefono numerį virtualiąja klaviatūra, pasirinkite .

Kai jums skambina, rodoma, kuri SIM kortelė naudojama.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu
Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.

16 Skambučiai



2 Pasirinkite numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Praleistų skambučių peržiūra
Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite Žiūrėti. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis
įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra
tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu
Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra
Pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti skamb..

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas
Pasirinkite Meniu > Adresų knyga.

Pasirinkite Pridėti naują ir įveskite numerį ir vardą.

Jei būsite paraginti, pasirinkite adresato išsaugojimo vietą.

Informacijos apie adresatą įtraukimas arba redagavimas
1 Pasirinkite Vardai ir adresatą.
2 Pasirinkite Funkcijos > Nauji duomenys.

Patarimas: Kad priskirtumėte skambėjimo toną arba nuotrauką adresatui, pasirinkite
adresatą, tada Funkcijos > Nauji duomenys > Multimedija.

Greitojo rinkimo naudojimas
Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams,
galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti tik tiems adresatams, kurie saugomi telefono
atmintyje arba SIM kortelėje, esančioje vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Greit. rinkimo nr..
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Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui
1 Pasirinkite skaitmenų klavišą. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas
Pasirinkite ir laikykite paspaudę skaitmenų klavišą, iš iškylančiojo meniu pasirinkite
Atsieti arba Pakeisti.

Skambinimas
Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Skambinimas > Greitasis rinkimas

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas
Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

,  ir  rodo, koks rašmenų režimas bus naudojamas.  rodo, kad įjungtas
skaitmenų rašymo režimas.

Nuspėjamosios teksto įvesties režimo įjungimas arba išjungimas
Pasirinkite Funkcijos > Nuspėj. rašymas > Įjungti nuspėj. arba Išjungti nuspėj..
Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas
Paspauskite #.

Skaitmenų režimo įjungimas
Palaikykite nuspaudę # ir pasirinkite Skaičių režimas. Jei norite grįžti į raidžių režimą,
palaikykite nuspaudę #.

Patarimas: Jei norite greitai įvesti atskirą skaičių, palaikykite nuspaudę skaitmenų
klavišą.

Rašomosios kalbos nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Rašomoji kalba.
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Patarimas: Jei norite įjungti skaitmenų režimą, įjungti arba išjungti nuspėjamosios
teksto įvesties režimą arba nustatyti rašomąją kalbą, galite palaikyti nuspaudę # ir
pasirinkti atitinkamą funkciją.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį
1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
2 Įterpkite kitą rašmenį. Jei jis nurodytas ant to paties klavišo, palaukite, kol vėl atsiras

žymeklis, arba perkelkite žymeklį į priekį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas
Pasirinkite  arba  arba bakstelėkite ekraną ten, kur norite įterpti žymeklį.

Įprasto skyrybos ženklo įterpimas
Kelis kartus paspauskite 1.

Specialiojo rašmens įterpimas
Pasirinkite  ir norimą simbolį.

Tarpo įterpimas
Paspauskite 0.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas
Rašymas naudojant nuspėjamąją teksto įvestį
Kai pasirenkate skaitmenų klavišus, įdėtasis žodynas teikia žodžių pasiūlymų.

1 Kiekvieną rašmenį atitinkantį skaitmenų klavišą (2–9) spauskite vieną kartą.
2 Jei norite rasti pageidaujamą žodį, spauskite * kelis kartus.
3 Jei norite patvirtinti žodį, pasirinkite .

Trūkstamo žodžio įtraukimas į žodyną
Jei įvedant žodį nuspėjamosios teksto įvesties režimu rodomas ?, vadinasi, to žodžio
žodyne nėra. Tą žodį galite įtraukti į įdėtąjį žodyną.

1 Pasirinkite Rašyba.
2 Rašykite žodį naudodami įprastą teksto įvesties būdą.
3 Pasirinkite Išsaugoti.

Sudurtinio žodžio rašymas
1 Rašykite pirmąją žodžio dalį. Jei žodį norite patvirtinti, perkelkite žymeklį į priekį.
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2 Parašykite kitą žodžio dalį ir dar kartą patvirtinkite.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas
Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius
pranešimus. Į savo pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo įrašų ir vizitinių kortelių.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1 Pasirinkite Naujas praneš..
2 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite Funkcijos > Įterpti objektą.
3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite Tęsti.
4 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite Nr.

arba el. p. adres.. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite Laiškas, tada įveskite
el. pašto adresą.

5 Pasirinkite Siųsti.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Patarimas: Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba veiduką, pasirinkite Funkcijos >
Įterpti simbolį.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią
rašmenų skaičių. 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.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu,
prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.
Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Daugiaformačio pranešimo priėmimas
Jei norite patikrinti dabartinius daugiaformačių pranešimų priėmimo parametrus,
pasirinkite Meniu > Pranešimai ir Pran. parametrai > MMS pranešimai > SIM1 arba
SIM2, tada – MMS priėmimas.
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Patarimas: Daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas, kai esate už vietos
tinklo ribų, gali kainuoti brangiau. Norėdami sutaupyti, galite nustatyti, kad
daugiaformačiai pranešimai nebūtų gaunami automatiškai. Išsamesnės informacijos
apie kainas teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Daugiaformačių pranešimų gavimo parametrų keitimas
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai, tada – Pran. parametrai > MMS pranešimai.
2 Pasirinkite SIM1 arba SIM2. Daugiaformačių pranešimų parametrai taikomi abiem

SIM kortelėms.
3 Pasirinkite MMS priėmimas ir galėsite:

Automatiškai  — Daugiaformačiai pranešimai visada gaunami automatiškai.
Rankiniu būdu  — Pranešama apie daugiaformačių pranešimų, kuriuos gaunate
pranešimų centre, gavimą ir jūs galite priimti daugiaformačius pranešimus rankiniu
būdu.
Ne  — Daugiaformačių pranešimų gavimas išjungtas. Negaunate įspėjimų apie
daugiaformačius pranešimus.

Jei pasirinkite MMS priėmimas > Rankiniu būdu, daugiaformačius pranešimus
galėsite priimti rankiniu būdu.

Daugiaformačio pranešimo priėmimas rankiniu būdu
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Gautieji.
2 Atidarykite daugiaformačio pranešimo įspėjimą ir pasirinkite Priimti.

Daugiaformatis pranešimas parsiunčiamas į telefoną.

Balso pranešimų išklausymas
Jei atsiliepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus
išklausyti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo
paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Balso pašto dėžutės paslaugą galite naudoti tik su SIM kortele, esančia vidiniame SIM
kortelės laikiklyje.

1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai tada – Balso pašto dėžut.
nr..

2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite Gerai.
3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane palaikykite

nuspaudę 1.
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Garso pranešimo siuntimas 
Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1 Pasirinkite Kiti pranešimai > Garso pranešim..
2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite piktogramą .
3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite piktogramą .
4 Pasirinkite Tęsti ir adresatą.

Jūsų telefono stilius

Apie pradinį ekraną
Pradiniame ekrane galima:

• matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
• atidaryti mėgstamas taikomąsias programas
• valdyti taikomąsias programas, pavyzdžiui, radiją
• pridėti įvairių funkcijų nuorodų, tokių kaip pranešimo rašymas
• Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti pranešimus

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms
Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotraukas? Šį
fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti jį
savo reikmėms.

Fono paveikslėlio keitimas
1 Pasirinkite Meniu > Parametrai tada – Ekranas > Fono paveikslėlis.
2 Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.

Galite nufotografuoti ką nors telefono fotoaparatu ir naudoti šią nuotrauką.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Ovi“ parduotuvės.

Programos arba nuorodos įtraukimas
1 Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite

Nustatyti vaizdą.
2 Pasirinkite juostą, vieną iš sąrašo elementų ir Atgal.

Nuorodos keitimas
1 Bakstelėkite ir palaikykite nuorodą, kurią norite pakeisti, tada iškylančiajame meniu

pasirinkite Keisti nuorodą.
2 Pasirinkite vieną iš sąrašo elementų ir Atgal.
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Patarimas: Norėdami pašalinti programą ar nuorodų juostą iš pagrindinio ekrano,
pakeiskite jas kitomis arba pasirinkite (tuščia).

Patarimas: Norėdami padidinti programų „Pranešimai“ ir „Adresų knyga“ šrifto dydį,
kai naršote internete arba pagrindiniame meniu, pasirinkite Meniu > Parametrai ir
Ekranas > Šrifto dydis.

Telefono tonų nustatymas
Galite pritaikyti savo reikmėms kiekvienos aplinkos skambėjimo, klavišų bei
įspėjamuosius tonus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Tonai.

Skambėjimo tono keitimas
Pasirinkite Skambėjimo tonas: ir skambėjimo toną.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei
norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Pasirinkę skambėjimo toną, galite pažymėti skambėjimo tono dalį ir nustatyti ją kaip
skambėjimo toną. Pradinis skambėjimo tonas arba garso įrašas nekopijuojamas ir
nepakeičiamas. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų keisti negalima, be to, palaikomi
ne visų formatų skambėjimo tonai.

Naudotinos dalies pažymėjimas
1 Pasirinkite skambėjimo toną. Kai būsite paraginti, pasirinkite Taip.
2 Nuvilkite pradžios žymę  iki pradžios taško.
3 Nuvilkite pabaigos žymę  iki pabaigos taško.

Kai žymė perkeliama į naują vietą, pasirinkta dalis atkuriama.
4 Jei pažymėtą dalį norite atkurti neautomatiniu būdu, pasirinkite Atkurti.
5 Pasirinkite Atlikta.
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Patarimas: Norėdami pakoreguoti pasirinkimo pradžios ir pabaigos taškus, pasirinkite
 arba , tuomet palaikykite nuspaudę  arba .

Klaviatūros tonų garsumo keitimas
Pasirinkite Klaviatūros tonai: ir vilkite garsumo juostą.

Laiko tvarkymas

Laiko ir datos keitimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Data ir laikas.

Laiko juostos keitimas keliaujant
1 Pasirinkite Datos ir laiko param. > Laiko juosta:.
2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
3 Pasirinkite Išsaugoti.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad
telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

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

Signalo nustatymas
Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pasirinkite Meniu > Programos > Žadintuvas.

1 Nustatykite signalo laiką.
2 Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite piktogramą .
3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną

dieną, pasirinkite Paramet. > Žadintuv. kartojimas > Taip ir dienas.

Susitikimo pridėjimas
Įrašykite svarbius susitikimus į kalendorių kaip susitikimo įrašus.

Pasirinkite Meniu > Kalendor..

1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite Funkcijos > Įtraukti naują įrašą.
2 Pasirinkite įvesties tipo lauką Susitikimas ir užpildykite laukus.
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Ryšys

„Bluetooth“
Apie „Bluetooth“ ryšį
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus,
kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio
kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo
bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis
reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito.
Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: Norėdami iš pradinio ekrano prisijungti prie „Bluetooth“ parametrų, į
nuorodų priemonę įtraukite nuorodą.

Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti
ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Bluetooth“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po
2012 m. liepos 1 d. šio produkto „Bluetooth“ technologijos naudojimo lauke
apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas ES sprendimu. Išsamesnės informacijos
teiraukitės vietinių tarnybų.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“
Naudokite „Bluetooth“ paveikslėliams, vaizdo įrašams, vizitinėms kortelėms ir kitokiam
jūsų sukurtam turiniui siųsti į savo kompiuterį arba į suderinamą draugo telefoną ar
prietaisą.
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1 Palaikykite pasirinkę norimą siųsti elementą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite
Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei reikiamas prietaisas nerodomas,
norėdami jo ieškoti, pasirinkite Funkcijos > Nauja paieška. Rodomi pasiekiami
„Bluetooth“ prietaisai.

3 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia
įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas.
Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

USB duomenų kabelis
Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)
Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono
į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Ovi Suite“  — „Nokia Ovi Suite“ įdiegta jūsų kompiuteryje.
Medijos perkėl.  — Kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Ovi Suite“ programos. Jei
norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite
šį režimą.
Talpioji laikm.  — Kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Ovi Suite“ programos.
Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Jei norite prijungti
telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos,
naudokite šį režimą.

3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.
Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus ar nuotraukas,
naudokite „Nokia Ovi Suite“.

Muzika ir garsas

FM radijas
Apie FM radiją
Pasirinkite Meniu > Muzika > Radijas.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausines-
mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną.
Ausinės veikia kaip antena.
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Radijo klausymasis
Pasirinkite Meniu > Muzika > Radijas.

Garsio keitimas
Naudokite garsio klavišus.

Radijo uždarymas
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo atkūrimo fone nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Atkurti fone.

Radijo išjungimas, kai jis veikia fone
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas
Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite Meniu > Muzika > Radijas.

Kitos prieinamos stoties paieška
Pasirinkite ir laikykite  arba .

Stoties išsaugojimas
Pasirinkite Funkcijos > Išsaug. radijo st..

Automatinė radijo stočių paieška
Pasirinkite Funkcijos > Ieškoti visų st.. Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba
prie lango.
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Perėjimas prie išsaugotos stoties
Pasirinkite  arba .

Stoties pervardijimas
1 Pasirinkite Funkcijos > Radijo stotys.
2 Pasirinkite ir laikykite stotį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite Pervardyti.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo,
paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Medijos grotuvas
Dainos atkūrimas
Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Visos dainos.

1 Pasirinkite dainą.
2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti,

pasirinkite piktogramą .

Vaizdo įrašo atkūrimas
Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Vaizdo įrašai.

1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti,

pasirinkite piktogramą .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas
1 Pasirinkite Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera.
2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
3 Pasirinkite piktogramą  .

Paveikslėliai išsaugomi Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos.

Vaizdo kameros uždarymas
Paspauskite baigimo klavišą.
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Vaizdo įrašymas
Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir
įrašydami vaizdą.

Pasirinkite Meniu > Nuotraukos > Videokamera.

1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite
 > Videokam..

2 Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite .
Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.

3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai.

Vaizdo kameros uždarymas
Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas
Ar norite nuotraukomis ir vaizdo įrašais dalytis su draugais ir šeima? Siųskite
daugiaformatį pranešimą arba nuotrauką naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite Meniu > Programos > Galerija.

Paveikslėlio siuntimas
1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra paveikslėlis.
2 Paspauskite ir palaikykite siunčiamą nuotrauką.

Jei norite siųsti daugiau nei vieną nuotrauką, pasirinkite Funkcijos > Pažymėti ir
pageidaujamas siųsti nuotraukas.

3 Pasirinkite Siųsti arba Funkcijos > Siųsti pažymėtus ir pageidaujamą siuntimo
metodą.

Vaizdo įrašo siuntimas
1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdo įrašas.
2 Pasirinkite Funkcijos > Pažymėti ir pažymėkite vaizdo įrašą. Galima pažymėti ir

siųsti kelis vaizdo įrašus.
3 Pasirinkite Funkcijos > Siųsti pažymėtus ir pageidaujamą siuntimo metodą.

Internetas

Apie interneto naršyklę
Pasirinkite Meniu > Internetas.
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Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo tinklo
paslaugų teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo
sąrankos pranešimu.

Telefono interneto naršyklėje negalima transliuoti muzikos ir vaizdo įrašų.

Naršymas internete
Pasirinkite Meniu > Internetas.

Naršymo istorijos, populiariausių svetainių ar žymų peržiūra
Jei norite perjungti skirtukus Istorija, Nuorodos ir Mėgstami, braukite kairėn arba
dešinėn.

Patekimas į svetainę
Pažymėkite adreso juostą ir įveskite adresą.

Judėjimas tinklalapyje
Vilkite tinklalapį pirštu.

Vaizdo didinimas
Pažymėkite pageidaujamą tinklalapio dalį.

Vaizdo mažinimas
Dukart bakstelėkite ekraną.

Paieška internete
Pažymėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos žodį. Jei būsite paraginti, pasirinkite
numatytąjį paieškos modulį.

Grįžimas į anksčiau aplankytą tinklalapį
Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite tinklalapį.

Patarimas: Interneto programų galite parsisiųsti iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Pirmą
kartą įjungus interneto programą, jį įtraukiama kaip žyma. Jei norite sužinoti daugiau
apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.
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Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane
Naršyklė pritaiko interneto tinklalapius jūsų telefono ekranui. Tinklalapio turinys
išdėstomas vienu stulpeliu, kurį sudaro didesnis, lengviau perskaitomas tekstas ir
paveikslėliai, todėl nereikia didinti vaizdo.

Pasirinkite Meniu > Internetas.

Pasirinkite  > Įrankiai > Stulpelio išdėstymas.

Jei norite greitai pereiti prie skirtingų tinklalapio dalių, pasirinkite iš išvardytųjų:

 / Eiti prie ankstesnės arba kitos tinklalapio dalies.
Įsiregistruoti tinklalapyje.
Eiti į pagrindinę tinklalapio dalį.
Ieškoti tinklalapyje.
Skaityti RSS sklaidos kanalus.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Peržiūrint interneto tinklalapius, pritaikytus mobiliajam telefonui, šio vaizdo
nematysite.

Žymos įtraukimas
Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte
lengviau pasiekti.

Pasirinkite Meniu > Internetas.

Naršydami pasirinkite  > Pridėti prie mėgstamų.

Patekimas į žyma pažymėtą svetainę
Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite žymą.

Naršymo istorijos ištrynimas
Pasirinkite Meniu > Internetas.

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite  > Ištrinti istoriją.

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimas
Pasirinkite  > Įrankiai > Parametrai > Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut.
pasiūl..
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Bendravimas su draugais internetu

Apie programą „Bendruomenės“
Pasirinkite Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai > Bendruomenės ir
įsiregistruokite atitinkamo socialinio tinklo paslaugos paskyroje.

Programa „Bendruomenės“ leis patogiau naudotis socialiniais tinklais. Programa gali
būti pasiekiama ne visose regionuose. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo, pvz.,
„Facebook“ arba „Twitter“, paslaugas galėsite atlikti šiuos veiksmus:

• Peržiūrėti draugų būsenos atnaujinimus.
• Skelbti savo būsenos atnaujinimą.
• Dalytis ką tik nufotografuotomis nuotraukomis.

Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto.
Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo
mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Patikrinkite
naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad
bendrai naudojate informaciją su didele žmonių grupe. Socialinių tinklų paslaugos
naudojimo sąlygos taikomos bendram informacijos naudojimui. Susipažinkite su
paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktika.

El. paštas ir pokalbiai

Apie el. paštą
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Paštas.

Savo mobiliuoju telefonu galite skaityti ir siųsti el. paštą naudodami įvairių šios
paslaugos teikėjų el. pašto paskyras.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Jei neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, kuri apima „Nokia Ovi“
pašto paslaugą. Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com. Naudojant „Nokia“
paskyrą suteikiama prieiga prie visų „Nokia Ovi“ paslaugų.

Laiško siuntimas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Paštas ir pašto paskyrą.

1 Pasirinkite Parinktys > Kurti naują.
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2 Įveskite gavėjo pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
3 Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite Parinktys > Pridėti > Iš

„Galerijos“.
4 Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie laiško, pasirinkite Parinktys >

Pridėti > Iš vaizdo kameros.
5 Pasirinkite Siųsti.

El. laiško skaitymas ir atsakymas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Paštas ir el. pašto paskyrą.

1 Pasirinkite el. laišką.
2 Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite Parinktys.

Apie programą „Pokalbiai“
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Pokalbiai.

Galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Pokalbiai yra tinklo
paslauga.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pokalbiai su draugais
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Pokalbiai.

Galima įsiregistruoti ir naudotis keliomis pokalbių paslaugomis tuo pačiu metu. Į
kiekvienos paslaugos paskyrą įsiregistruoti reikia atskirai.

Tuo pačiu metu gali vykti pokalbiai su keliais adresatais.

1 Jei prieinamos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
2 Įsiregistruokite į vieną paslaugą.
3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti.
4 Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
5 Pasirinkite Siųsti.

Žemėlapiai

Apie programą „Žemėlapiai“
Telefone yra programa „Žemėlapiai“, be to, telefonas gali turėti atminties kortelę su iš
anksto įkeltais jūsų šalies žemėlapiais. Prieš naudodami programą „Žemėlapiai“ įdėkite
atminties kortelę į telefoną.
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Programa „Žemėlapiai“ galite naudotis tik tuomet, jei naudojama SIM kortelė įstatyta
į vidinį SIM kortelės laikiklį.

Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai.

Galite peržiūrėti įvairių savo šalies miestų žemėlapius. Taip pat galite:

• Peržiūrėti dabartinę buvimo vietą.
• Suplanuoti maršrutą į netoliese esančią vietą.
• Surasti ir išsaugoti konkrečią vietą ar adresą
• Išsiųsti draugui tekstinį pranešimą, kuriame nurodyta jūsų buvimo ar kita vieta.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių atminties kortelėje dar nėra, tos srities žemėlapis
automatiškai atsiunčiamas internetu. Parsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugos teikėjo
tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų
perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Žemėlapiams atsisiųsti taip pat galite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami
parsisiųsti „Nokia Ovi Suite“ ir įdiegti ją suderinamame kompiuteryje, eikite į
www.ovi.com.

Tam, kad būtų nustatyta jūsų buvimo vieta, gali būti reikalinga tinklo prieiga. Galite
būti raginami pasirinkti norimą interneto ryšio prieigos tašką.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir pateikiamos tik
pasirinktomis kalbomis.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada
nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz,. skambindami pagalbos
tarnyboms.

Dabartinės vietos peržiūra žemėlapyje
Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai tada – Mano padėt..

Dabartinės vietos atnaujinimas
Pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti padėtį.

Dabartinės vietos išsaugojimas
Pasirinkite Funkcijos > Išsaug. – mėgst..

Vietos ieškojimas
Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai.

1 Pasirinkite Paieška.
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2 Įveskite vietos pavadinimą arba adresą.
3 Pasirinkite Pradėti. Rodomas atitinkamų vietų arba adresatų sąrašas.

Paieškos patikslinimas
1 Pasirinkite Išplėstinė > Ieškoti vietos arba Ieškoti adreso.
2 Nustatykite išsamesnę paieškos informaciją ir vykdykite nurodymus.

Patarimas: Jei norite ieškoti visoje vietų kategorijoje, visus laukų pavadinimus palikite
tuščius.

Patarimas: Jei nerandate ieškomos vietos, bandykite ieškoti internetinėje duomenų
bazėje. Pasirinkite Ieškoti tinkle. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl
išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų vietos bendras naudojimas
Galite siųsti savo dabartinę vietą arba vietą žemėlapyje draugui tekstiniu pranešimu.

Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai.

1 Pasirinkite Mano padėt. arba vietą žemėlapyje ir Funkcijos > Siųsti šią vietą.
2 Parašykite pranešimą. Vietos adresas arba saitas įtraukiamas automatiškai.
3 Įveskite gavėjo telefono numerį arba pasirinkite Paieška ir adresatą.
4 Pasirinkite Siųsti.

Paspaudus nuorodą, kuri kartu su adresu atsiunčiama į draugo telefoną pranešimu,
naudojant telefono interneto naršyklę atsiųstąją vietą galima peržiūrėti žemėlapyje.

Ėjimo maršruto sudarymas
Sudarykite ėjimo maršrutą į netoliese esančią vietą. Prieš išeidami, žemėlapyje galite
peržiūrėti maršrutą ir visus posūkius.

Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai.

1 Pasirinkite Plan. marš..
2 Pasirinkite Pradžios vieta ir kaip ėjimo maršruto pradžią pasirinkite išsaugotą arba

neseniai lankytą vietą, vietą žemėlapyje arba konkretų adresą. Jei norite pradėti iš
dabartinės savo vietos, pasirinkite Mano padėtis.

3 Pasirinkite Atvykimo vieta ir galutinį ėjimo maršruto tašką.
Ilgiausias galimas atstumas tarp pradinio ir galutinio taškų yra 10 kilometrų,
matuojant tiesia linija. Į maršrutus pėsčiomis keltų ir specialių tunelių įtraukti
negalima.

4 Pasirinkite Pradėti > Pradėti.
5 Jei norite atšaukti maršrutą, pasirinkite Funkcijos > Atšaukti maršr..
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„Nokia Ovi“ paslaugos

„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas ir kainos
„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Naudojantis
šiomis paslaugomis arba atsisiunčiant turinio gali būti perduodami dideli duomenų
kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Informacijos apie
duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

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

Prieiga prie „Nokia Ovi“ paslaugų
Pasirinkite Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai ir norimą „Ovi“ paslaugą.

Pagalbos paieška

Palaikymas
Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti
jūsų telefonas, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

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

• Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po
minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.

• Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
• Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite www.nokia.com/
repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Paslaugos „Patarimai ir pasiūlymai“ užsakymas
„Patarimai ir pasiūlymai“ leidžia išnaudoti visas savo telefono galimybes – paslauga
pateikia įvairius patarimus ir pagalbinius pranešimus, taip pat žaidimų ir programų
atnaujinimus.

Pasirinkite Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai > Patar. ir pasiūlymai.

Užsisakant ar atsisakant paslaugos gali būti taikomas mokestis už tekstinius
pranešimus. Naudojimo sąlygas rasite vartotojo vadove arba www.nokia.com/
mynokia.

Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia
Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną
Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų
funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujinkite
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programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra
atnaujinimų.

Perspėjimas:
Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net
skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas
iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik naudodami SIM kortelę, esančią vidiniame SIM
kortelės laikiklyje.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija
yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

1 Pasirinkite Prietaisas > Prietaiso atnaujinim..
2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra

atnaujinimas, pasirinkite Esamos progr. įr. inf..
3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite

Parsisiųsti priet. PĮ. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
4 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite Įdiegti PĮ atnaujinimą.
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Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl
įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas
Pasirinkite Aut. prog. įr. naujin. ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės
įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus
tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo
tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį
Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“
kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto
ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į
www.ovi.com/suite.

Gamintojo parametrų atkūrimas
Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

1 Baikite visus skambučius ir ryšius.
2 Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai.
3 Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau
nei įprastai.

Failų tvarkymas
Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus
bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose,
bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite Meniu > Programos > Galerija.

Naujo aplanko kūrimas
Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite Funkcijos > Naujas
katalogas.
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Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką
Laikykite pasirinkę failą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti
paveikslėlius, esančius Galerija.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę
Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje
galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..

Pasirinkite Kurti atsarg. kop..

Atkūrimas iš atsarginės kopijos
Pasirinkite Atkurti iš atsarg..

Saugokite aplinką

Energijos taupymas
Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

• Uždarysite nenaudojamas programas ir išjunksite duomenų ryšius, pvz.,
„Bluetooth“ ryšį.

• Išjunksite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas

Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip
medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą,
„Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes
perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir
surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“
aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir vartotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.
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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 telefono aplinkosaugos atributus ieškokite
svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija
Tinklo paslaugos ir mokesčiai
Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: (E)GSM 900, 1800 MHz.

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo
mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius
reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti

bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė

ir sugadinti elektronines grandines.
• Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

judančias dalis.
• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
• Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
• Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
• Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties

kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

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 Apie gaminio aplinkosaugos
informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling . .
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Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą
Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite 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.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių
teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų
DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 1.0. Jei tam tikrai
DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas
leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti
neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo
panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

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 licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės
programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus
prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami
jūsų prietaise esančių failų duomenys.

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

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į
prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai
Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti BL-5C pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų,
baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo
raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

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.

Baterijos saugumas
Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko,
bet ne už laido.

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.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos
veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje
nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.
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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.

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 medicinos pagalbos.

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

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus
kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis
pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos
arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija
Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai
1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

• Įdėti SIM kortelę.
• Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją

vartotojų grupę.
• Įsitikinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
• Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4 Atidaryti skaidrę.
5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos

tarnybų telefono numeriai skiriasi.
6 Spauskite skambinimo klavišą.
7 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas.
Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo
tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus
medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

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

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
ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai
padaryti.

Implantuoti medicinos 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;
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• turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
• turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
• turėtų 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.

Klausa

Perspėjimas:
Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

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

Nikelis

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

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos
Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

• Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti
jūsų prietaisui arba kompiuteriui.

• Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite
„Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.

• Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
• Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu

metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali
prasčiau veikti.

• Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo
priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka
Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip
1,5 centimetro (5/8 colio) 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.

Transporto priemonės
Radijo 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 įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti
pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai 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. Jų išsiskleidimo vietoje
nelaikykite prietaiso arba priedų.
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Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžių 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.

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

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio 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 poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu
(SAR). ICNIRP direktyvose 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 maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį,
kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės
stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,61 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.
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ATITIKIMO DEKLARACIJA

„Nokia“ pereina nuo vienos ES įgaliotosios institucijos prie kitos. Abi šios įgaliotosios institucijos patvirtino, kad šis produktas
atitinka ES teisės aktus. Pereinamuoju laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-702 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“ ir WE: simbolis yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti
atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.
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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.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

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.
„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam
vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia
jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam
vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.
„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų
formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/1.2. leidimas LT
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