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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
Laikykitės visų vietinių
įstatymų. Jūsų rankos visada
turi būti laisvos, kad
važiuodami galėtumėte valdyti
transporto priemonę.
Važiuodami pirmiausia
turėtumėte pasirūpinti
saugumu.

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.

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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Išlaikymas

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. Eikite į svetainę
www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami
telefoną taisyti, būtinai pasidarykite
duomenų atsarginę kopiją.

„Nokia C3“ trumpas pristatymas

Modelio numeris: Nokia C3-00

Pagrindinės funkcijos
• Mėgaukitės rašydami pranešimus

QWERTY klaviatūra.
• Tvarkykite bendravimo tinklų

profilius keliaudami.
• Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus

keliaudami.
• Lengvai pasiekite internetą

naudodami belaidį LAN (WLAN).
• Peržiūrėkite bendravimo su asmeniu

istoriją naudodami pokalbio vaizdą.

Klavišai ir dalys

1 Vidinė ausinė
2 Pasirinkimo klavišai
3 Skambinimo klavišas
4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
5 Baigimo (jungimo) klavišas
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6 Naikinimo klavišas
7 Įvesties klavišas
8 Mikrofonas
9 Tarpo klavišas

10 Adresų knygos klavišas
11 Pranešimų siuntimas
12 Funkcijos klavišas
13 Klavišas „Shift“
14 Simbolio klavišas
15 Klavišas „Ctrl“

16 Įkroviklio jungtis
17 Ausinių jungtis, „Nokia“ garso

(vaizdo) jungtis (3,5 mm)
18 USB mikrojungtis
19 Atminties kortelės lizdas
20 Atleidimo mygtukas
21 Garsiakalbis
22 Vaizdo kameros objektyvas
23 Riešo dirželio ąselė

Specialiųjų klavišų funkcijos
• Adresų knygos ir pranešimų klavišai.

Jei norite naudoti pranešimų arba
adresų knygos funkcijas, paspauskite
adresų knygos arba pranešimų
klavišą. Šiems klavišams galite
priskirti kitas funkcijas.

• Funkcijos klavišas. Jei norite pakeisti
rašymo klabą, paspauskite funkcijos
klavišą, tada – klavišą „Ctrl“.

• Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti
didžiąsias ir mažąsias raides,
paspauskite klavišą „Shift“. Jei norite
nukopijuoti arba iškirpti tekstą,
palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“,
pažymėkite norimą kopijuoti arba
iškirpti žodį, frazę arba teksto eilutę.
Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“,
tada paspauskite C (kopijuoti) arba X
(iškirpti).

• Simbolio klavišas. Jei norite įterpti
specialųjį simbolį, paspauskite
simbolio klavišą ir pasirinkite norimą
simbolį.
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Paruošimas naudoti

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją
būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite
kroviklį.

Svarbu žinoti: Šiame prietaise
nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar
vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-
SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM
kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr.
pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už
standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise
negalima naudoti „micro-SIM“ ir
nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali
pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti
kortelėje saugomus duomenis.

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai
pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius,
todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti
reikėtų labai atsargiai.

1 Paspauskite galinio dangtelio
atleidimo mygtukus, tada nuimkite
galinį dangtelį (1, 2). Išimkite bateriją
(3).

2 Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų
sritis nukreipta žemyn ir įdėkite SIM
kortelę į jai skirtą laikiklį (4, 5, 6).

3 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį
dangtelį (7, 8, 9).
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Įjungimas arba išjungimas
Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Antenos
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.

Baterijos įkrovimas
Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei
prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite
toliau nurodytus veiksmus

1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą
sienoje.

2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
3 Kai prietaisas rodo, kad baterija

visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį
nuo prietaiso, tada – nuo sieninio
kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų
laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti
ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai
išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol
ekrane pasirodys įkrovos indikatorius
arba bus galima skambinti.

Laisvų rankų įranga

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.
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Neprijunkite gaminių, kuriuose
sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis
gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/
vaizdo jungties neprijunkite jokio
įtampos šaltinio.

„microSD“ kortelės įdėjimas
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 prietaisui tinka iki 8 GB „microSD“
kortelės.

Suderinama atminties kortelė gali būti
pateikta su prietaisu ir jau į jį įdėta. Jei ne,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo
dangtelį.

2 Įdėkite kortelę į atminties kortelės
lizdą kontaktų sritimi aukštyn ir ją
spauskite tol, kol įsitvirtins.

3 Uždarykite atminties kortelės lizdo
dangtelį.

„microSD“ kortelės išėmimas
Svarbu žinoti: Neišimkite atminties

kortelės veikimo metu, kai kortelė
naudojama. Tai padarę galite pažeisti
atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti
kortelėje laikomus duomenis.

Išimti ir įdėti atminties kortelę galite
veikiant telefonui (nebūtina jo išjungti),
tačiau įsitikinkite, kad tuo metu jos
nenaudoja programos.

Paruošimas naudoti 9
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USB duomenų kabelio prijungimas
Prijunkite suderinamą USB duomenų
kabelį prie USB jungties. Gali tekti atskirai
įsigyti USB duomenų kabelį.

Jei norite keisti USB parametrus,
pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryš.
su išor. prietaisais > USB duomenų
kabelis, tada – pageidaujamą režimą.

Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip
parodyta paveikslėlyje.

Magnetai ir magnetiniai laukai
Laikykite savo prietaisą atokiau nuo
magnetų ar magnetinių laukų.

Kreipties kodai
Apsaugos kodas apsaugo prietaisą nuo
neleistino naudojimo. Kodą galite sukurti
ir keisti, taip pat nustatyti, kad telefonas
prašytų kodo. Kodą laikykite saugioje
vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei
pamiršote kodą, o jūsų prietaisas
užrakintas, turėsite nunešti jį į
aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi
papildomi mokesčiai, o visi asmeniniai
duomenys jūsų prietaise gali būti ištrinti.
Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės į „Nokia Care“ aptarnavimo
punktą arba prietaiso pardavėją.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas
apsaugo kortelę nuo neteisėto
naudojimosi. Su kai kuriomis SIM
kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia,
norint naudotis tam tikromis
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paslaugomis. Įvedus netikslų PIN arba
PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama
telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2
kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas
informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos
modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti
reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti.
Draudimo slaptažodis reikalingas
naudojant ryšių draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas
turėtų naudoti kreipties kodus ir
apsaugos parametrus, pasirinkite
Meniu > Parametrai > Saugumas.

Pradinis vaizdas
Kai prietaisas yra paruoštas naudoti,
tačiau jame neįvesta jokių rašmenų,
prietaiso ekrane rodomas pradinis
vaizdas.

Ekranas

1 Tinklo signalo stipris
2 Baterijos įkrovos būsena
3 Indikatoriai

4 Tinklo pavadinimas arba
operatoriaus logotipas

5 Aplinka
6 Laikrodis
7 Data (jei išjungtas patobulintasis

pradinis ekranas)
8 Programėlė
9 Ekranas
10 Pasirinkimo klavišo funkcija

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 Pradinio ekrano režimas >
Taip.

Patobulintojo pradinio ekrano
tvarkymas ir tinkinimas
Pasirinkite Tvarkyti nuorodas.

Klavišo, kuriuo įjungiamas
patobulintasis pradinis ekranas,
pasirinkimas
Pasirinkite Pradin. ekr. klavišas.

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..
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Mėgstamų adresatų įtraukimas į
pradinį ekraną
Naudodami programėlę „Mėgstami
adresatai“, galite lengvai susisiekti su
šeimos nariais ir draugais.

1 Norėdami įjungti patobulintą pradinį
ekraną, pasirinkite Meniu >
Parametrai ir Ekranas > Pradinis
ekranas > Pradinio ekrano
režimas > Taip.

2 Pasirinkite Tvarkyti nuorodas. Šis
veiksmas nereikalingas, jei
pradiniame ekrane šiuo metu nėra
pridėtų programėlių.

3 Slinkite prie pasirinktos turinio srities,
tada pasirinkite Pakeisti.arba
Susieti.

4 Pasirinkite Mėgstami adresatai.

Pradiniame ekrane slinkite prie
mėgstamų adresatų programėlės.

Mėgstamo adresato įtraukimas
Pasirinkite Funkcijos > Įtraukti naują
mėgstamą.

Skambinimas arba teksto pranešimo
siuntimas mėgstamam adresatui
Slinkite prie adresato, tada pasirinkite
Funkcijos > SkambintiSiųsti
pranešimą.

Mėgstamo adresato atvaizdo keitimas
Slinkite prie adresato, tada pasirinkite
Funkcijos > Keisti atvaizdą.

Mėgstamų adresatų tvarkymas
Slinkite prie adresato, tada pasirinkite
Funkcijos > Tvarkyti mėgstamus >

Perkelti. Slinkite prie naujos vietos, tada
pasirinkite Gerai.

Mėgstamo adresato pašalinimas
Slinkite prie adresato, tada pasirinkite
Funkcijos > Pašalinti iš mėgstamų.

Pašalinus mėgstamą adresatą, jis išlieka
adresatų sąraše.

Klaviatūros užraktas

Klaviatūros užrakinimas
Pasirinkite Meniu, tada per 3,5 sekundes
paspauskite funkcijos klavišą.

Klaviatūros atrakinimas
Pasirinkite Atrakinti, tada per 3 sekundės
paspauskite funkcijos klavišą. Jei reikia,
įveskite užrakto kodą.

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

Automatinio klaviatūros užsirakinimo
nustatymas
Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Telefonas > Aut. klaviatūros
apsauga > Įjungta, tada nustatykite
trukmę, po kurios užsirakintų klaviatūra.

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

12 Paruošimas naudoti
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Prietaiso naudojimas be SIM kortelės
Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis,
pvz., žaidimais, galima naudotis neįdėjus
SIM kortelės. Funkcijų, kurios neveikia
beryšėje aplinkoje, negalima pasirinkti
meniu.

Programos, veikiančios programų
fone
Palikus programas veikti fone, baterija
gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį
laiką.

Programos, kurios paprastai veikia fone,
yra, pavyzdžiui, radijas ir muzikos
grotuvas.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepimas į
skambutį

Skambinimas
Įveskite telefono numerį ir, jei būtina,
šalies ir miesto kodą, tada spauskite
skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį
Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas
Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas
Telefono skambučio metu spustelėkite
slinkties klavišą į viršų arba į apačią.

Garsiakalbis
Jei įmanoma, galite pasirinkti Garsiak.
arba Ragelis, kad ryšio metu garsas
sklistų iš telefono garsiakalbio arba
ausinės.

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

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas
skaitmenų klavišui
Pasirinkite Meniu > Adresų knyga >
Daugiau > Greitieji rinkimai, slinkite
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prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada
pasirinkite Susieti. Įveskite
pageidaujamą telefono numerį arba
pasirinkite Ieškoti, tada – įrašytą
adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas
Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Skambinimas > Greitasis rinkimas >
Įjungtas.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo
numerių rinkimo funkcija
Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę
pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Prietaise esantys įvesties metodai gali
skirtis atsižvelgiant į pardavimo rinką.

Teksto rašymas naudojant klaviatūrą
Prietaise yra visa klaviatūra.

Rašymo kalbos nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Rašomoji kalba,
tada – pageidaujamą kalbą. Jei norite
pakeisti rašymo kalbą, galite paspausti
funkcijos klavišą, tada – klavišą „Ctrl“.

Skaičių ir raidžių rašymo režimų
perjungimas
Pakartotinai paspauskite funkcijos
klavišą, kol bus rodomas norimo įvesties
metodo simbolis.

Skaičių režimo užrakinimas
Dukart spustelėkite funkcijos klavišą.

Skaičių režimo atrakinimas
Paspauskite funkcijos klavišą.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių
perjungimas
Paspauskite klavišą „Shift“.

Skaičių arba rašmenų, rodomų
viršutiniame dešiniajame klaviatūros
kampe, įterpimas.
Palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Rašmens trynimas
Pasirinkite Ištrinti. Taip pat galite
paspausti naikinimo klavišą.

Specialiųjų simbolių įterpimas
Paspauskite simbolio klavišą ir pasirinkite
norimą simbolį. Jei norite peržiūrėti
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daugiau simbolių, dar kartą paspauskite
simbolio klavišą.

Naujos eilutės įterpimas
Paspauskite įvesties klavišą.

Tarpo įterpimas
Paspauskite tarpo klavišą.

Teksto kopijavimas arba iškirpimas
Jei norite nukopijuoti arba iškirpti tekstą,
palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“,
pažymėkite norimą kopijuoti arba iškirpti
žodį, frazę arba teksto eilutę. Palaikykite
nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite
C (kopijuoti) arba X (iškirpti).

Teksto įklijavimas
Eikite į norimą vietą, palaikykite nuspaudę
klavišą „Ctrl“, tada paspauskite V.

Nuspėjamojo teksto įvestis
Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta
įdėtuoju žodynu. Palaikomos ne visos
kalbos.

Nuspėjamojo teksto įvesties
įjungimas arba išjungimas
Pasirinkite Funkcijos > Daugiau >
Nuspėj. rašymo param. >
Nuspėjamasis rašymas > Taip arba Ne.

Nuspėjamojo ir tradicinio teksto
įvesčių perjungimas
Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada
paspauskite tarpo klavišą.
Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti
nuspaudę Funkcijos.

Teksto rašymas naudojant
nuspėjamojo teksto įvestį
1 Pradėkite rašyti žodį naudodami

rašmenų klavišus. Prietaisas pasiūlys
galimus žodžius.

2 Jei norite patvirtinti žodį, slinkite
dešinėn arba paspauskite tarpo
klavišą.
Jei žodis neteisingas, slinkite žemyn
prie siūlomų žodžių sąrašo ir
pasirinkite norimą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.
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Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu.
Čia aprašyti ne visi meniu ar juose
esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite Meniu,
tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens
Pasirinkite Išj. prg. arba Atgal.

Grįžimas į pradinį ekraną
Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas
Pasirinkite Meniu > Funkcijos > Pagr.
meniu vaizdas.

Pranešimai

Savo prietaisu kurkite ir gaukite
pranešimus, pvz., tekstinius ir
daugiaformačius. Pranešimų mainų
paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo
atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle
arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai
pranešimai
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.

Matyti bendras likusių ženklų ir
pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti,
skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi
būti saugomas tikslus pranešimų centro
numeris. Paprastai šis numeris iš anksto
nustatytas pagal jūsų SIM kortelės
informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai >
Daugiau > Pranešimų
parametrai > Tekstiniai
pranešimai > Pranešimų centras.

16 Meniu peržiūra

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.



2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo
pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai
Daugiaformačiame pranešime gali būti
tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso
arba vaizdo įrašai.

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.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis
daugiaformačių pranešimų mainų
paslauga (MMS) ir jos užsisakymą,
kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

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.

Pranešimo kūrimas 
1 Pasirinkite Meniu > Pranešimai >

Kurti pranešimą.
2 Parašykite savo pranešimą.

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

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

4 Pasirinkite Siųsti.

Daugiaformačius pranešimus žymi
piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti
nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios
informacijos kreipkitės į savo paslaugų
teikėją.

Pokalbio vaizdas
Jūsų prietaisas palaiko pokalbius
pranešimais. Naudojant šią funkciją
teksto ir daugiaformačius pranešimus,
kuriuos adresatas gavo ir siuntė, galima
peržiūrėti kaip pokalbį. Todėl bendravimo
su adresatu istoriją galite peržiūrėti
neatidarę įvairių katalogų.

Gavus pranešimą, jis atidaromas kaip
pokalbių vaizdas.

Pokalbio su adresatu vaizdas
Pasirinkite Meniu > Pranešimai >
Pokalbiai, tada – pageidaujamą pokalbį.

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

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1 Pasirinkite Daugiau > Kiti
pranešimai > Skubusis
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 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu,
pasirinkite .

3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu,
pasirinkite .

4 Pasirinkite Siųsti, tada – adresatą.

Paslauga „Nokia Messaging“
Jūsų prietaisas gali palaikyti socialinių
ryšių paslaugą „Nokia Messaging“, kuri
apima programas „El. paštas“ ir
„Pokalbiai“.

• Naudodami programą „El. paštas“,
savo mobiliajame įrenginyje galite
pasiekti įvairias el. pašto paskyras.

• Naudodami programą „Pokalbiai“,
savo mobiliajame įrenginyje galite
kalbėtis su prisijungusiais
naudotojais.

Jei norite patikrinti, ar ši pranešimų
sistema prietaise yra, pasirinkite Meniu >
Paštas. Jei pagrindinio lango viršuje
rodoma

,
paslaugą „Nokia Messaging“ galima
naudoti.
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Šia funkcija galima naudotis ne visose
šalyse. Išsamesnės informacijos
teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

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 > Balso pranešimai tada –
Balso pašto dėž. numeris.

Pranešimų parametrai
Pasirinkite Meniu > Pranešimai ir
Daugiau > Pranešimų 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.

Adresų knyga

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti
į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę. Į
prietaiso atmintinę galite įrašyti
adresatus su telefono numeriais ir
tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti
vardai ir numeriai pažymėti .

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga >
Vardai.

Adresato įtraukimas
Pasirinkite Funkcijos > Nauja paskyra >
Naujas adresatas.

Adresato informacijos pildymas
Būtina naudoti Telefono arba Telefono ir
SIM atmintinę. Slinkite prie adresato, tada
pasirinkite Informac. > Funkcijos >
Nauji duomenys.

Adresato paieška
Pasirinkite Vardai. Slinkite adresatų
sąrašu arba įveskite pirmuosius adresato
vardo rašmenis.

Adresato kopijavimas iš prietaiso
atmintinės į SIM kortelę
Pasirinkite Vardai, slinkite prie adresato,
tada pasirinkite Funkcijos > Daugiau >
Kopijuoti adresatą. Į SIM kortelę
įmanoma įrašyti tik po vieną telefono
numerį su kiekvienu vardu.

Jei norite pasirinkti savo adresatams
naudotiną SIM kortelę arba prietaiso
atmintinę, vardų ir numerių rodymo būdą
adresatų sąraše ir matyti, kiek atmintinės
vietos užima adresatai, pasirinkite
Parametrai, tada – reikiamą parinktį.
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Asmens informaciją vizitinės kortelės
formatu galite siųsti ir priimti iš
suderinamo prietaiso, kuriame veikia
„vCard“ standartas.

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

Muzika

Medijos leistuvė
Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kurią
naudodami, galite klausytis dainų ir kitų
MP3 arba AAC garso failų.

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

Pasirinkite Meniu > Muzika > Mano
muzika.

Elementų leidimas ir leidimo
pristabdymas
Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią
Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos
Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į
kairę.

Perėjimas prie kitos dainos
Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į
kairę.

Leidžiamos dainos persukimas
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į
dešinę.
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Garsio reguliavimas
Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba
žemyn.

Medijos leistuvės garso išjungimas ir
įjungimas
Spauskite #.

Medijos leistuvės palikimas veikti fone
Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės uždarymas
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

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

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

Pasirinkite Meniu > Muzika > Radijas.

Kaimyninių radijo stočių paieška
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į
kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas
Nustatykite pageidaujamos radijo stoties
dažnį, tada pasirinkite Funkcijos >
Išsaugoti radijo stotį.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo
stoties į kitą
Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties
į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę
arba į dešinę arba spauskite
pageidaujamos radijo stoties vietą
atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas
Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba
žemyn.

Radijo palikimas veikti fone
Spauskite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.
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Nuotraukos

Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo
įrašų filmavimas
Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 x
1200 pikselių raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija
Pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Vaizdo kamera.

Mastelio didinimas ir mažinimas
Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba
žemyn.

Fotografavimas
Pasirinkite Fotograf..

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai >
Nuotr. peržiūros trukmė.

Laikmačio įjungimas
Pasirinkite Funkcijos, tada –
pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija
Pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Videokamera.

Vaizdo įrašo filmavimas
Pasirinkite Filmuoti.

Perjungimas iš fotografavimo į
filmavimo režimą (ir atvirkščiai)
Prietaisui veikiant fotografavimo arba
filmavimo režimu, spustelėkite slinkties
klavišą į kairę arba į dešinę.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Atvaizdų peržiūra
Pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Mano nuotraukos.

Vaizdo įrašų peržiūra
Pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Mano vzd. įrašai.
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Programos

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.

Galerija
Programoje „Galerija“ galite tvarkyti
atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų
peržiūra
Pasirinkite Meniu > Programos >
Galerija.

Kitos programos
Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų
prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“
programos.

Pasirinkite Meniu > Programos > Kitos
programos.

Žaidimo arba programos atidarymas
Pasirinkite Žaidimai, Kolekcija arba
atminties kortelę, tada – žaidimą arba
programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima
įdiegti žaidimų ir programų failus,
tikrinimas
Pasirinkite Funkcijos > Atminties
būklė.

Žaidimo arba programos
atsisiuntimas
Pasirinkite Funkcijos > Siuntiniai >
Žaidimai parsisiųsti arba Programos
siųstis.

Jūsų prietaisui tinka J2ME™ „Java“
programos. Prieš atsisiųsdami programą,
patikrinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik
patikimų šaltinių programas ir kitą
programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių
programose gali būti kenksmingos
programinės įrangos, kuria galima
naudotis jūsų prietaise laikomais
duomenimis ir padaryti finansinės žalos
arba sugadinti jūsų prietaisą.

Atsisiųstas programas galite įrašyti ne į
aplanką Galerija, bet į Programos.
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Diktofonas
Pasirinkite Meniu > Programos >
Diktofonas.

Įrašymas
Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu
Pasirinkite Funkcijos > Daugiau >
Įrašyti. Skambučio įrašymo metu
laikykite telefoną įprastai šalia ausies.
Įrašas įrašomas į programos Garso įrašai
aplanką Galerija.

Naujausio įrašo perklausa
Pasirinkite Funkcijos > Kartoti
paskutinį.

Naujausio įrašo siuntimas
daugiaformačiu pranešimu
Pasirinkite Funkcijos > Siųsti paskutinį.

Darbų sąrašas
Pasirinkite Meniu > Programos >
Darbų sąrašas.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas
pagal pirmenybę. Norėdami tvarkyti
darbų sąrašą, pasirinkite Funkcijos ir
atitinkamą funkciją.

Kalendorius

Pasirinkite Meniu > Kalendorius.

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

Kalendoriaus įrašo įtraukimas
Pereikite prie datos, tada pasirinkite
Funkcijos > Naujas įrašas.

Įrašo informacijos peržiūra
Pereikite prie įrašo, tada pasirinkite
Žiūrėti.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus
Pasirinkite Funkcijos > Ištrinti įrašus >
Visus įrašus.
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Parametrai

Aplinkos
Laukiate skambučio, bet nenorite, kad
jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti
įvairias parametrų grupes, vadinamas
aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami
toninius įvairių įvykių ir aplinkų
skambučių signalus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Aplinka.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada –
iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti  — įjungti aplinką.
Nustatyti  — keisti aplinkos parametrus.
Laikina  — nustatyti, kad aplinka būtų
įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus
nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui,
įsijungia prieš tai naudota neribotos
veikimo trukmės aplinka.

Tonai
Galite modifikuoti pasirinktos aktyvios
aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Tonai. Tuos pačius parametrus rasite
Aplinka meniu.

Ekranas
Jei norite peržiūrėti arba nustatyti fono
paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso
ekrano savybes, pasirinkite Meniu >
Parametrai > Ekranas.

Data ir laikas
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Data
ir laikas.

Datos ir laiko nustatymas
Pasirinkite Datos ir laiko param..

Datos ir laiko formato nustatymas
Pasirinkite Datos ir laiko format..

Automatinis laiko naujinimas,
atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą
Pasirinkite Automat. laiko tikslinimas
(tinklo paslauga).

Spartieji klavišai
Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė
greitai įjungti dažnai naudojamas
funkcijas.

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Mano
nuorodos.

Funkcijų priskyrimas pasirinkimo
klavišams
Pasirinkite Deš. pasirinkimo klavišas
arba Kair. pasirinkimo klavišas, tada –
funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų priskyrimas
adresatams arba pranešimų klavišui
Pasirinkite Adresų knygos klavišas arba
Pranešimų klavišas, tada – funkciją iš
sąrašo.

Nuorodų funkcijų priskyrimas slinkties
klavišui
Pasirinkite Naršymo mygtukas. Slinkite į
pageidaujamą kryptį, pasirinkite Pakeisti
arba Susieti, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija
Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Sinchr. ir atsarg. kopija.
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Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Kopijuoklė  — sinchronizuoti arba
kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo
adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus
arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir
atvirkščiai).
Kurti atsarginę kopiją  — Kurti atsarginę
pasirinktų duomenų kopiją.
Atkurti iš atsrg. kopijos  — Atkurti
duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite
matyti atsarginės kopijos failo
informaciją, pasirinkite Funkcijos >
Informacija.
Sinch. su serveriu  — Sinchronizuoti arba
kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo
prietaiso į kompiuterį arba tinklo serverį
ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais
Jūsų telefone yra kelios funkcijos,
leidžiančios prisijungti prie kitų prietaisų
ir siųsti bei gauti duomenis.Be to, telefoną
galite prijungti prie belaidžio LAN ir
naudotis internetu.

Prisijungimas prie WLAN tinklo
Belaidį vietinį tinklą (WLAN) galite
naudoti jungtis prie interneto. Galite
ieškoti galimų tinklų ir prie jų prisijungti,
išsaugoti ir tvarkyti norimus tinklus bei
modifikuoti ryšio parametrus.

Prietaisas automatiškai palaiko WLAN
karštųjų taškų atpažinimą ir automatiškai
aptiks, jei šio tipo atpažinimo reikia, kad
pasiektumėte internetą, pvz., kai kuriose
viešose vietose.

Kad sutaupytumėte baterijos energijos,
išjunkite WLAN ryšį, kai jo nenaudojate. Jei

WLAN ryšys nenaudojamas apie 5
minutes, jis automatiškai uždaromas.

Išjungus „Bluetooth“ galima pagerinti
WLAN ryšio stabilumą.

Naudojant funkcijas, kurioms reikalingas
belaidis LAN tinklas, baterija gali išsikrauti
greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti
draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui,
Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama
naudoti tik patalpose. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į vietos
institucijas.

Prisijungimas prie WLAN
Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryš.
su išor. prietaisais > WLAN.

Galimų belaidžių vietinių tinklų
(WLAN) paieška
Pasirinkite Galimi WLAN, tada –
pageidaujamą WLAN.

WLAN sąrašo naujinimas
Pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti
sąrašą.

Prisijungimas prie WLAN
Slinkite prie WLAN ir pasirinkite
Prisijungti.

Išsaugoti prijungtą WLAN
Slinkite prie WLAN ir pasirinkite
Funkcijos > Išsaugoti.

Atsijungimas nuo WLAN
Slinkite prie WLAN ir pasirinkite Atjungti.
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Išsaugotų WLAN peržiūra
Pasirinkite Išsaugoti WLAN.

Interneto ryšio parametrų
modifikavimas
Pasirinkite Interneto ryšys > Pirmiau
klausti arba Neprašyti. Jei pasirinksite
Pirmiau klausti, apie prisijungimo
metodą būsite klausiami kiekvieną kartą,
kai įjungsite programą, kuriai būtinas
interneto ryšys, pvz., naršyklę arba el.
pašto programą. Jei pasirinksite
Neprašyti, kai programai bus reikalingas
interneto ryšys, prietaisas jungsis prie
išsaugoto WLAN, jei toks yra.

Paslėpti WLAN neperduoda paslaugos
nustatyto identifikatoriaus (SSID). Galimų
WLAN sąraše jie pažymėti kaip
(Paslėptasis tinklas). Prie paslėpto
tinklo galite prisijungti tik tada, jei žinote
jo SSID.

Prisijungimas prie paslėpto tinklo
1 Pasirinkite (Paslėptasis tinklas).
2 Įrašykite tinklo SSID ir pasirinkite

Gerai.

Išsaugojus paslėptą tinklą, jis rodomas
galimų WLAN tinklų sąraše.

Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su
belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada
įjunkite kurį nors duomenų šifravimo
metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja
rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos
jūsų duomenimis.

Išsaugoti WLAN tinklai
Peržiūrėkite, tvarkykite, prisijunkite prie
išsaugotų LAN (WLAN) tinklų ir nustatykite
jų prioritetus.

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryš.
su išor. prietaisais > WLAN, tada –
Išsaugoti WLAN.

Aukščiausio prioriteto WLAN rodomas
pirmoje vietoje.

Jūsų WLAN tinklų tvarkymas
Pasirinkite Funkcijos ir vieną iš šių
parinkčių:
Prisijungti  — Prisijungti prie WLAN
rankiniu būdu.
Pašalinti iš sąrašo  — Pašalinti WLAN.
Nustatyti pirmenybę  — Keisti išsaugotų
WLAN prioritetus.
Persiųsti parametrus  — Persiųsti
išsaugoto WLAN parametrus. Įveskite
apsaugos kodą, telefono numerį ir
pasirinkite Siųsti.
Įtraukti naują tinklą  — Pridėti naują
WLAN ir apibrėžti parametrus.

WLAN parametrų tvarkymas
Slinkite prie WLAN, pasirinkite Taisyti ir
vieną iš šių parinkčių:
Prisijungimo metodas  — Automatiškai
prisijungti prie galimo WLAN.
Tinklo pavadinimas  — Įvesti WLAN
pavadinimą.
Tinklo parametrai  — Apibrėžti WLAN
parametrus.
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Belaidžio „Bluetooth“ ryšio
technologija
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija
suteikia galimybę radijo bangomis
prijungti jūsų prietaisą prie suderinamo
„Bluetooth“ prietaiso arba priedo,
esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu
nuo prietaiso.

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

„Bluetooth“ ryšio parengimas
1 Pasirinkite Mano tel. pavad., tada

įveskite savo prietaiso pavadinimą.
2 Pasirinkite Bluetooth > Įjungtas. 

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

garso priedo, pasirinkite Prisij. prie
garso prd., tada – prietaisą, prie kurio
norite jungti priedą.

4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet
kuriuo netoliese esančiu „Bluetooth“
prietaisu, pasirinkite Suporuoti
prietaisai > Įtraukti nauj. priet..
Pažymėkite rastą prietaisą ir
pasirinkite Įtraukti.
Savo prietaise įveskite kodą (iki
16 rašmenų), tada įgalinkite ryšį
kitame „Bluetooth“ prietaise.

Jei kyla abejonių dėl saugumo, išjunkite
„Bluetooth“ funkciją arba nustatykite,
kad Mano tel. aptinkam. būtų
Paslėptas. „Bluetooth“ ryšį sutikite
užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais
pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie
interneto
Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija,
suderinamą kompiuterį galite prijungti
prie interneto, nenaudodami
programinės įrangos „PC Suite“. Jūsų
prietaisas turi būti įgalintas prisijungti
prie interneto (tinklo paslauga), o
kompiuteris turi būti suderinamas su
„Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas,
prisijungęs prie tinklo prieigos taško
(angl. NAP) paslaugos ir suporuotas su
kompiuteriu, automatiškai užmezga
paketinių duomenų ryšį su internetu.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija
„Bluetooth Specification 2,1 + EDR“,
aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios
prieigos, laisvų rankų, ausinių, objektų
spustelėjimo, failų persiuntimo,
perjungiamojo tinklo, nuosekliojo
prievado, SIM prieigos ir bendrojo
keitimosi objektais. Norėdami užtikrinti
gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose
yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su
šiuo prietaisu naudokite 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.

Paketiniai duomenys
GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra
tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais
telefonais siųsti ir priimti duomenis
tinkle, kuriame veikia interneto
protokolas (IP).
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Jei norite nustatyti, kaip naudotis
paslauga, pasirinkite Meniu >
Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais >
Paketiniai duomenys > Paketinių
duomenų ryšys, tada – iš toliau pateiktų
parinkčių:
Pagal poreikį  — Užmegzti paketinių
duomenų ryšį, kai jo reikia programai.
Išjungus programą, ryšys nutraukiamas.
Nuolat įjungtas  —  Įjungus prietaisą,
automatiškai prisijungti prie paketinių
duomenų tinklo.

Prijungę savo prietaisą prie suderinamo
kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite
naudoti telefoną kaip modemą.
Išsamesnės informacijos ieškokite
programų paketo „Nokia PC Suite“
dokumentuose.

Skambinimas ir telefonas
Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Skambinimas.

Gaunamųjų skambučių
peradresavimas
Pasirinkite Skambučių peradresavimas
(tinklo paslauga). Išsamesnės
informacijos teiraukitės savo paslaugų
teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų
po nesėkmingo bandymo
prisiskambinti
Pasirinkite Automatinis perrinkimas >
Įjungtas.

Įspėjimų apie gaunamuosius
skambučius gavimas skambučio metu
Pasirinkite Ryšio laukimas > Įjungti
(tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo
nerodymas asmeniui, kuriam
skambinate
Pasirinkite Siųsti mano numerį (tinklo
paslauga).

Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Telefonas.

Ekrano kalbos nustatymas
Pasirinkite Kalbos parametrai >
Telefono kalba.

Priedai
Šis meniu matyti tik jei prietaisas yra arba
buvo prijungtas prie suderinamo
prietaiso.

Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Priedai. Pasirinkite priedą, tada – jam
tinkančią parinktį.

Sąranka
Galite konfigūruoti savo prietaiso
parametrus, kurių reikia konkrečioms
paslaugoms. Šiuos parametrus gali
atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada –
Sąranka.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Numat. sąrankos param.  — peržiūrėti į
prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir
nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.
Įjungti numat. programose  — įjungti
numatytuosius suderinamų programų
sąrankos parametrus.
Pageid. prieigos taškas  — peržiūrėti
įrašytus prieigos taškus.
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Asmeniniai parametrai  — įtraukti
naujų paskyrų, skirtų įvairioms
paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti.
Norėdami sukurti naują asmeninę
paskyrą, pasirinkite Nauja arba
Funkcijos > Naujas rinkinys. Pasirinkite
paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą
informaciją. Jei norite įjungti asmeninę
paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite
Funkcijos > Įjungti.

Gamintojo nustatytų parametrų
atkūrimas
Jei norite atkurti numatytuosius prietaiso
parametrus, pasirinkite Meniu >
Parametrai > Atkurti gamintojo par..

Jei norite iš naujo nustatyti visus
pasirenkamus parametrus neištrynę
asmeninių duomenų, pasirinkite Tik
parametrai.

Jei norite iš naujo nustatyti pasirenkamus
parametrus ir ištrinti visus asmeninius
duomenis, pvz., adresatus, pranešimus,
medijos failus ir įjungimo raktus,
pasirinkite Viskas.

Apie „Ovi“ naršyklę

Pasirinkite Meniu > Programos >
Kolekcija > Intern. naršyklė.

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo
mėgstamiausiose svetainėse. Naudodami
„Ovi“ naršyklę galite peržiūrėti interneto
tinklalapius.

„Ovi“ naršyklė glaudina ir optimizuoja
jūsų prietaiso žiniatinklio turinį, taigi
galite naršyti žiniatinklį daug greičiau ir
sumažinti duomenų siuntimo išlaidas.

Norint naršyti žiniatinklyje, prietaise
reikia sukonfigūruoti interneto prieigos
tašką ir prisijungti prie tinklo.

Informacijos dėl galimybės naudotis,
įkainių ir nurodymų teiraukitės savo
paslaugų teikėjo.

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

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus
teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į savo tinklo
operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį
meniu paslaugos pranešimu.

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.
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Saugokite aplinką

Energijos taupymas
Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

• Uždarykite nenaudojamas programas
ir išjunkite duomenų ryšius, pvz.,
WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.

• Išjunkite nereikalingus garsus, pvz.,
klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Kai prietaisas 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, jei naudojatės mobiliuoju prietaisu,
apsilankykite nokia.mobi/werecycle, arba
paskambinkite į „Nokia“ kontaktų centrą.

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

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 prietaiso
aplinkosaugos atributus ieškokite
svetainėje www.nokia.com/
ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Bendroji informacija
Apie jūsų prietaisą
Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra
aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz
tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į
savo paslaugų teikėją.

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.
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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. Kai kurių tinklų galimybės gali būti
ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos,
kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad
suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP
protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir
SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

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.

Bendroji atmintis
Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos:
daugiaformačiai pranešimai (MMS).. Naudojant vieną ar
daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms
funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis
užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos
informacijos.

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-5J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui

tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti
kroviklius AC-3. 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.

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
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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
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
gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių
perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/
werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/
werecycle.

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,
OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. 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.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti
perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota
medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą,
medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licenciją gali reikėti
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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 kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM
kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik
įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Papildoma saugos informacija
Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

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 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.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti
metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar
kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma
informacija gali būti ištrinta.

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 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.

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.

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
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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.

• 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 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 1,09 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

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis
gaminys RM-614 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/.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti
arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių
ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“
garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių
pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai
arba prekių ženklai.

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.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“
naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla
užsiimantiems naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais
tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą
„MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto
vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta
ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais.
Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos,
vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės 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.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų
bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos
ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių
pardavėją. 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.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali
būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip
nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų
tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės
nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios
atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą
galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės
užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje
medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia
jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS
PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR
NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP
PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA
JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ,
BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS,
TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI
GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ
PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

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
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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.

/4.0. leidimas LT
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