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Klavišai ir dalys

1 Ausinis priedas
2 Slinkties klavišas
3 Baigimo (jungimo) klavišas
4 Klaviatūra

5 Mikrofonas
6 Skambinimo klavišas.
7 Pasirinkimo klavišai
8 Ekranas
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9 Jungtis įkrovikliui
10 Ausinės-mikrofono jungtis (3,5

mm „Nokia“ garso (vaizdo)
jungtis)

11 Vaizdo kameros lęšis. Prieš
pradėdami naudoti vaizdo
kamerą, nuimkite nuo lęšio
apsauginę juostelę.

12 Garsiakalbis

13 Riešo dirželio anga
14 SIM kortelės lizdas (SIM 2). Žr. 

6 „Konkrečioms funkcijoms
skirtos instrukcijos“.
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SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Išjunkite telefoną, tada nuimkite
galinį dangtelį.

1

Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite
ją.

2

Įdėkite SIM kortelę į laikiklį kontaktų
sritimi žemyn. Žr.  2.

3

Sulygiuokite baterijos kontaktus,
tada įstumkite bateriją.

4

Uždėkite galinį dangtelį

5

Norėdami įjungti, palaikykite
nuspaudę , kol telefonas
suvibruos.

6
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Norėdami išimti SIM, paspauskite
liežuvėlį žemyn ir išstumkite SIM
kortelę.

7

Antros SIM kortelės
įdėjimas arba išėmimas

Atidarykite  SIM dangtelis. Žr. 
7.

1

Įdėkite SIM kortelę taip, kad kontaktų
sritis būtų nukreipta aukštyn.

2

Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos.
Uždarykite dangtelį.

3
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Norėdami išimti SIM kortelę,
stumkite, kol ji atsilaisvins.

4

Išimkite SIM kortelę.

5

Atminties kortelės
įdėjimas

Išjunkite telefoną, tada nuimkite
galinį dangtelį.

1

Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite
ją.

2

Pastumkite atminties kortelės laikiklį
į telefono viršų.

3
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Pakelkite laikiklį.

4

Įdėkite suderinamą atminties kortelę
kontaktų sritimi žemyn.

5

Nuleiskite laikiklį.

6

Pastumkite laikiklį į pradinę padėtį.

7

Sulygiuokite baterijos kontaktus,
tada įstumkite bateriją.

8

Uždėkite galinį dangtelį. Žr.  1.

9

10



Baterijos įkrovimas

Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą
sienoje.

1

Prijunkite įkroviklį prie telefono. Žr.
 3, 4.

2

Ar baterija įkrauta? Ištraukite iš
telefono, tada ištraukite iš kištukinio
lizdo sienoje.

3

Klavišų užrakinimas 

Kai nenaudojate telefono, užrakinkite
klavišus ir ekraną.

Pasirinkite Meniu, tada paspauskite
*.

1

Norėdami atrakinti, pasirinkite
Atrak., tada paspauskite *.

2
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Dirželio pritvirtinimas

Išjunkite telefoną, tada nuimkite
galinį dangtelį.

1

Įstumkite kilpą per angą, tada
užkabinkite už kabliuko.

2

Uždėkite galinį dangtelį.

3

Telefono naudojimas

Meniu

Jei telefone norite matyti funkcijas ir
programėles, paspauskite Meniu.

1

Atgal

Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite Atgal.

2

Išj. prg.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną,
paspauskite .

3
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Rinktis

Norėdami naudotis programa arba
funkcija, slinkties klavišą spauskite
aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

4

Rinktis

Norėdami atidaryti programą arba
pasirinkti funkciją, paspauskite
Rinktis.

5

Nustatymas, kurią SIM
kortelę naudoti

Nustatykite SIM išeinantiems
skambučiams, pranešimams ir
ryšiams.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > SIM valdyklė.

1

Rinktis

SIM2

Klausti kaskart

SIM1

AtgalPaaišk.

(pasirinkimų nėra)

(pasirinkimų nėra)

Visada naudota

Jei norite nuspręsti, kurią SIM kortelę
naudoti kiekvieną kartą, pasirinkite
Klausti kaskart.

2
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SIM2
(pasirinkimų nėra)

Visada naudota

Klausti kaskart

SIM1
(pasirinkimų nėra)

Skambutis
Tekst. pranešimai

Daugiaf. pranešim.

Mobilieji duomenys

Rinktis AtgalFunkc. Žymėti Atgal

Pasirinkite SIM1 arba SIM2 ir
nustatykite, kurią SIM kortelę kuriam
ryšiui naudoti.

3

Rinktis

Klausti kaskart

SIM1

AtgalFunkc. Rinktis Atgal

Pervardyti

Paaišk.

Visada naudota

(pasirinkimų nėra)

SIM2
(pasirinkimų nėra)

Jei norite SIM kortelę pervardyti,
pasirinkite ją, tada pasirinkite
Funkc. > Pervardyti.

4

IštrintiGeraiFunkc.

Pervardykite SIM:

Užrašykite vardą, tada pasirinkite
Gerai.

5

Turinio kopijavimas iš
seno telefono

Lengvai perkelkite savo adresatus,
kalendorių ir kitus elementus į naują
telefoną.

AtgalRinktis

Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose
telefonuose.

1

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

2
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Rinktis Atgal Rinktis Atgal

Sinchr. ir
atsarg.

Ryšiai su išor.
priet.

Mano
nuorodos

Sinch. su
serveriu

Kopijuoklė

Kurti atsar
ginę kopiją

Pasirinkite Sinchr. ir atsarg. >
Kopijuoklė.

3

Rinktis Atgal Nežym. Atlikta

Kopj. iš šio priet.

Sinchronizuoti

Tekst. praneš.

Funkc.

Daugiaf. pran.

Užrašai

KalendoriusKopj. į šį priet.
Adresų knyga

Pasirinkite Kopj. į šį priet. ir tai, ką
norite kopijuoti, tada pasirinkite
Atlikta.

4

AtgalFunkc. Prisij.

Mano
nešiojamasis ...

„Nokia XX“

Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų
prietaisų sąrašo.

5

IštrintiGeraiFunkc.

Įveskite ryšio kodą:

Paraginti sukurkite vienkartinį ryšio
kodą (pvz., 123), tada pasirinkite
Gerai.

6

NeTaip

Ar kodas sutampa
su kito prietaiso

kodu?

Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai
atitinka.

7

Vykdykite abiejuose telefonuose
pateikiamus nurodymus.

8
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Telefono indikatoriai

 /  — SIM1 arba SIM2
kortelėje yra neskaitytų pranešimų.

 — SIM1 ir SIM2 kortelėse yra
neskaitytų pranešimų.

 /  — Yra neišsiųstų, atšauktų
arba nepavykusių išsiųsti iš SIM1 arba
SIM2 kortelių pranešimų.

 — Yra neišsiųstų, atšauktų arba
nepavykusių išsiųsti iš SIM1 ir SIM2
kortelių pranešimų.

 — Klavišai užrakinti.

 — Telefonas neskamba, kai kas
nors skambina arba siunčia
pranešimą.

 — Nustatytas žadintuvo signalas.

 /  — Telefonas prijungtas prie
GPRS arba EGPRS tinklo naudojant
SIM1 kortelę.

 /  — GPRS arba EGPRS ryšys iš
SIM1 kortelės yra aktyvus.

 /  — Užlaikytas GPRS arba
EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės.

 — „Bluetooth“ įjungtas.

 /  — Visi į SIM1 arba SIM2
kortelę gaunami skambučiai
nukreipiami į kitą numerį.

 — Visi į SIM1 ir SIM2 kortelę
gaunami skambučiai, nukreipiami į
kitą numerį.

 — Prie telefono prijungta laisvų
rankų įranga.
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Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Paskambinkite draugui. Žr.  16.

Ištrinti

456789
0123

Funkc. Saugoti

Įveskite telefono numerį, tada
paspauskite .

1

Atgal

SIM2

Skambinkite naudodami:

SIM1

Rinktis

Jei būsite paraginti, pasirinkite
norimą naudoti SIM kortelę.

2

Garsiak.

0123456789
Ryšys
Funkc.

Jei norite baigti skambutį,
paspauskite .

3

9876543210
skambina

Atsil.

SIM1

Kai telefonas skamba, paspauskite
 ir atsakykite. Žr.  17.

4
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Skambinimas paskutiniu
rinktu numeriu

Svarbūs VardaiMeniu

Pradiniame ekrane paspauskite .

1

Skamb.

0123456789
Šiandien 08:29 val.
9876543210
Šiandien 07:29 val.

Pasirinkite numerį, tada paspauskite
.

2

Atgal

SIM2

Skambinkite naudodami:

SIM1

Rinktis

Pasirinkite norimą naudoti SIM
kortelę.

3

Praleistų skambučių
peržiūra

Išj. prg.Žiūrėti

1 praleistas ryšys

Pradiniame ekrane pasirinkite
Žiūrėti. Žr.  5.

1

0123456789
Šiandien 14:29 val.

Skamb.

Jei norite perskambinti skambintojui,
pasirinkite numerį, tada paspauskite

.

2

Funkc. Išj. prg. Atgal

Visi ryšiai

Priimti ryšiai

Praleisti ryšiai

Rinktis Rinktis

Patarimas: Jei norite peržiūrėti
praleistus skambučius vėliau,
pasirinkite Meniu > Žurnalas >
Praleisti ryšiai.
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Garsio keitimas

Ar garsas per didelis, kai skambinate
arba klausotės radijo?

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn
arba žemyn.

1

Geriau.

2

Vardo ir telefono numerio
išsaugojimas

Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga.

1

Atgal

Sinchronizuoti
viską

Vardai

Nauja paskyra

Rinktis

Pasirinkite Nauja paskyra. Prašomi
pasirinkite, kur norite išsaugoti
adresatą.

2
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IštrintiGerai

Numeris:

9876543210

Funkc.

123

Įveskite telefono numerį ir pasirinkite
Gerai.

3

IštrintiSaugoti

Tadas Petronis

Siųsti praneš.

Siųsti laišką

Pavardė:

Petronis

Funkc.

Skambinti
9876543210

Funkc. Rinktis Atgal

Užrašykite vardą ir pavardę, tada
pasirinkite Saugoti.

4

AtgalRinktis AtgalFunkc.

Sinchroni
zuoti viską

Nauja paskyra

Vardai Ana

Tėtis

Mama

Tadas Petronis

Rinktis

Norėdami redaguoti išsamią
informaciją pasirinkite Vardai ir
adresatą.

5

IštrintiRinktisFunkc.

Tadas Petronis

Tadas

Jei norite ieškoti adresatų, į paieškos
laukelį įveskite pirmąsias jo vardo
raides.

6

AtgalRinktis

Tadas Petronis

Atgal

Siųsti praneš.

Siųsti laišką

Funkc.

Skambinti
9876543210

Pridėti atvaizdą

Ištrinti adresatą

Kopij. adresatą

Nauji duomenys

Adresato inform.

Rinktis

Pasirinkite Funkc. > Adresato
inform..

7
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Greitas skambinimas

Baigti

9876543210
Vytas
Rasta:

Ar tam tikrais numeriais skambinate
dažnai? Nustatykite šiuos numerius
kaip greitojo rinkimo. Žr.  8.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Adresų knyga.

1

AtgalRinktis Atgal

Parametrai

Grupės

Greit. rinkimo
numeriai

Susieti

2. (tuščia)

4. (tuščia)

7. (tuščia)

6. (tuščia)

3. (tuščia)

5. (tuščia)

Pasirinkite Daugiau > Greit. rinkimo
numeriai ir laisvą lizdą, tada
pasirinkite Susieti.

2

Funkc. Ieškoti

Telefono numeris: Tėtis

Ana

Mama

Vytas

AtgalRinktisAtgal

Pasirinkite Ieškoti ir adresatą.

3

Baigti
9876543210

Vytas
Rasta:

Jei norite skambinti, pradiniame
ekrane palaikykite nuspaudę
skaitmenų klavišą.

4

Atgal AtgalRinktisFunkc.

Atsieti

Skambinti

Žiūrėti

2. (tuščia)

4.(tuščia)

7. (tuščia)

6. (tuščia)

3. (tuščia)

Vytas5. Pakeisti

Patarimas: Norėdami pakeisti
spartųjį rinkimą, pasirinkite Funkc. >
Pakeisti.
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Pranešimo siuntimas

Sv
eik

as
, V

yta
i!

Nepraraskite ryšio su žmonėmis –
rašykite jiems pranešimus. Žr.  10.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1

Gautieji

Paštas

Naujas
pranešimas

AtgalFunkc. Rinktis

Pasirinkite Naujas pranešimas.

2

Sveika, Ana. Kur
esi?

IštrintiFunkc. Siųsti

Parašykite pranešimą.

3

AtgalRinktis

Jūsų pranešimas:

Sveika, Ana. Kur esi?
Įterpti simbolį

Nuspėj. rašym.

Rašomoji kalba

Išsg. kaip juodr.

AtgalFunkc. Siųsti

Įterpti objektą

Patarimas: Norėdami įtraukti priedą,
pasirinkite Funkc. > Įterpti objektą.
Žr.  11, 12.

Atgal

Sveika, Ana. Kur esi?

Atvaizdas:

Nuotrauka001.jpg

Nr. arba el. adr.

Vėliaus. naudoti

Žurnalas

Adresų knyga

Adres. grupės

1 2 3

Mama

Funkc. Siųsti Uždar. Funkc. Rinktis

Norėdami įtraukti gavėją, pasirinkite
Siųsti > Adresų knyga.

4
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Siųsti

Nuotrauka001.jpg

Pagr. gavėjai:

Ana

[0123456789];

IštrintiĮtraukti

Pasirinkite Siųsti. Jei būsite paraginti,
pasirinkite norimą naudoti SIM
kortelę. Žr.  13, 12.

5

Teksto rašymas

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol
bus rodoma raidė.

Jei norite įvesti skyrybos ženklą, kelis
kartus paspauskite 1.

Jei norite įvesti specialųjį simbolį,
paspauskite * ir pasirinkite simbolį.

Jei norite perjungti mažąsias raides į
didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite
#.

Jei norite naudoti skaičių režimą,
palaikykite nuspaudę #, tada
pasirinkite Skaičių režimas. Jei norite
grįžti į raidžių režimą, palaikykite
nuspaudę #.

Jei norite greitai įvesti vieną
skaitmenį, tiesiog palaikykite
nuspaudę skaitmenų klavišą.

Jei norite įjungti arba išjungti
nuspėjamąjį tekstą, pasirinkite
Funkc. > Nuspėj. rašym., tada
pasirinkite Taip arba Ne. Palaikomos
ne visos kalbos.

Norėdami pakeisti rašomąją kalbą,
pasirinkite Funkc. > Rašomoji kalba.
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Balso pašto tikrinimas

Kai negalite atsakyti, galite persiųsti
skambučius į balso paštą.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1

Atgal AtgalRinktis Rinktis

Balso pašto
dėžutės numerisNaujienos

Pranešimų
parametrai

Balso
pranešimai

Funkc.

Klausyti balso
pranešimų

0987612345

Pasirinkite Daugiau > Balso
pranešimai > Klausyti balso
pranešimų.

2

Pašto dėžutės
numeris:

Gerai
0987612345

IštrintiFunkc.

Nustatydami balso paštą įveskite
savo balso pašto dėžutės numerį.

3

Skambina
Balso p. dėžutė

Baigti

Patarimas: Jei norite greitai
paskambinti į savo balso pašto
dėžutę, pradiniame ekrane
palaikykite nuspaudę 1.
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Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Meniu Meniu

Pradiniame ekrane galite pakeisti
fono paveikslėlį arba perrikiuoti
elementus.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

1

Atgal AtgalRinktis Rinktis

Tonai

Ekranas

Data ir laikas
Pradinis ekranas

Fono paveikslėlis

Pagal ekr. tem.

Pasirinkite Ekranas, slinkite iki Fono
paveikslėlis, tada slinkite iki aplanko.

2

AtgalRinktis

Pradinis ekranas

Fono paveikslėlis

Gerai Atšauk.

Nuotraukos

Funkc.

Norėdami atidaryti katalogą,
pasirinkite Gerai, tada pasirinkite
nuotrauką.

3

Meniu

Patarimas: Taip pat galite
nufotografuoti ką nors telefono
fotokamera ir naudoti šią nuotrauką.
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Nuorodų įtraukimas į pradinį ekraną

Meniu

Pridėkite mėgstamiausių programų
nuorodų pradiniame ekrane.

RinktisFunkc. Rinktis AtgalIšj. prg.

Prad. ekr. param.

Nustatyti

Slinkite prie nuorodos, tada
pasirinkite Funkc. > Nustatyti.

1

Funkc. Pakeisti Atgal

Nuorodų juostelė

AtgalRinktis

Laikrodis

Atg. atsk. laikm.

Radijas ir GV įr.

Bendr. simboliai

Perspėjimai

Pasirinkite juostą, tada – elementą,
pvz., valdiklį.

2

Funkc. AtgalPakeisti Atlikta Taip

Išsaugoti
pakeitimus?

Ne

Perspėjimai

Pasirinkite Atlikta > Taip.

3
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Skambėjimo tono keitimas

Nustatykite kiekvienos aplinkos
skirtingą skambėjimo toną.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

1

Atgal Atgal

Tonai

Ekranas

Ekrano temos

Skamb. garsum.:

Priim. ryšio sign.:

Skambės

Skambėjimo tonas:

Nokia tune

Rinktis SaugotiFunkc.

Pasirinkite Tonai, tada slinkite iki
Skambėjimo tonas:.

2

AtgalRinktis

Skamb. garsum.:

Priim. ryšio sign.:

Skambės

Skambėjimo tonas:

Atidaryti Galer.

Funkc.

Slinkite iki Atidaryti Galer., tada
pasirinkite Rinktis.

3

Atgal Atgal

Tonai

Garso įrašai

Paveikslėliai

Įspėj. tonai

Atid ... Atid ...Funkc. Funkc.

Skamb. tonai

Pasirinkite Tonai > Skamb. tonai ir
skambėjimo toną.

4

Patarimas: Norėdami perjungti
begarsę aplinką į įprastą arba
atvirkščiai, palaikykite nuspaudę #.
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Signalo nustatymas

Telefono naudojimas kaip žadintuvo.

Funkc. Išj. prg. AtgalRinktis Rinktis

Žadintuvas

Kalendorius

Žaidimai

Pasirinkite Meniu > Programos >
Žadintuvas.

1

Funkc. Saugoti

09:00
Žadint. įjungt.

Atgal

Nustatykite signalo laiką, tada
pasirinkite Saugoti.

2

Funkc. Saugoti Rinktis

09:00
Žadint. įjungt.

Kartojimo dienos

Ne

Signalo tonas

Standartinis

Atgal Atgal

Norėdami, kad signalas būtų
kartojamas, pasirinkite Funkc. >
Kartojimo dienos ir dienas, tada –
Atlikta.

3
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Susitikimo pridėjimas

Tema:

Vieta:
Susitikimas

Ar turite prisiminti susitikimą?
Įtraukite jį į savo kalendorių.

Funkc. Išj. prg. AtgalRinktis Rinktis

Žadintuvas

Skaičiuoklė

Kalendorius

Pasirinkite Meniu > Programos >
Kalendorius.

1

AtgalŽiūrėti

1
8

22
29
5

15

26
3

17
24
31

10

27
4

18
25
1

11

28
5

19
26
2

12

29
6

20
27
3

13

30
7

21
28
4

14

2
9

23
30
6

16

Pr An Tr Kt Pn Št Sk

Funkc.

Pasirinkite data ir Žiūrėti > Įtraukti.

2

IštrintiRinktis

Užrašas

Sukaktis

Gimtadienis
Skambutis

Priminimas

Saugoti

Vieta:

Tema:

Susitikimas su Vytu
Susitikimas

Atgal Funkc.

Pasirinkite Susitikimas, užpildykite
laukus, tada pasirinkite Saugoti.

3
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Radijo klausymasis

Klausykitės mėgstamų radijo stočių
telefonu.

Suderinamos ausinės-mikrofono
prijungimas. Ji veikia kaip antena.

1

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Muzika.

2

Atgal

Radijas

Mano muzika

Rinktis

Pasirinkite Radijas.

3

Norėdami pakeisti garsumą,
paspauskite naršymo klavišą aukštyn
ar žemyn.

4

Funkc.

108.087.5

87.5

Slėpti

Jei norite uždaryti radiją, paspauskite
.

5
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Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite savo mėgstamiausių radijo
stočių

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Muzika.

1

Atgal

Radijas

Mano muzika

Rinktis

Pasirinkite Radijas.

2

Funkc. Rinktis AtgalSlėpti

108.087.5

87.5

Išjungti

Atkurti fone

Radijo stotys

Ieškoti stočių

Nustatyti dažnį

Radijo stotis

Jei norite rasti visas galimas stotis,
pasirinkite Funkc. > Ieškoti stočių.

3

Funkc. Rinktis AtgalSlėpti

108.087.5

101.8

Išjungti

Atkurti fone

Radijo stotys

Išsaug. radijo st.

Radijo stotis

Ieškoti stočių

Jei norite įrašyti radijo stotį,
pasirinkite Funkc. > Išsaug. radijo
st..

4

SlėptiFunkc.

108.087.5

88.5

01 Radijo stotis

Norėdami perjungti išsaugotą radijo
stotį, slinkite į kairę arba į dešinę.

5
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108.087.5

Funkc. Slėpti

Radijo stotis02

101.8

Patarimas: Jei norite perjungti
išsaugotą radijo stotį, galite
paspausti į skaitmenų klavišą.

AtgalAtgal

MHz101.8

02.
MHz88.5

01.

Ištr. radijo stotį

Sutvarkyti

Pervardyti

RinktisRinktis

Patarimas: Pervardykite radijo stotį,
pasirinkite ją ir Funkc. > Pervardyti.

Dainos atkūrimas

Klausykitės mėgstamiausios muzikos
savo telefone.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Muzika.

1

Atgal

Radijas

Mano muzika

Rinktis

Pasirinkite Mano muzika.

2
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Išj. prg. Atgal

Albumai

Eiti į GV grotuvą

Grojaraščiai

Atlikėjai

Visos dainos 2 daina

3 daina
4 daina

5 daina

1 daina

Funkc. Funkc.

6 dainaŽanrai

AtkurtiRinktis

Pasirinkite norimą atkurti dainą.

3

Slėpti

1 daina

03.4700.38

Funkc.

Jei norite pristabdyti žaidimą arba
žaisti toliau, paspauskite slinkties
klavišą.

4

Funkc. Slėpti
03.4700.38

Norėdami uždaryti muzikos grotuvą,
paspauskite .

5

Fotografavimas

Fotograf.

Telefone yra kamera – tiesiog imkite
ir fotografuokite!

Funkc. Išj. prg. AtgalRinktis Rinktis

Laiko skalė

Mano nuotraukos

Vzd. kamera

Norėdami atidaryti kamerą,
pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Vzd. kamera.

1

Fotograf.

Norėdami padidinti arba sumažinti
vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

2
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Fotograf.Funkc. Atgal

Pasirinkite Fotograf..
Nuotraukos išsaugomos Mano
nuotraukos.

3

Vaizdo įrašymas

Filmuoti

Savo telefonu galite ne tik
fotografuoti, bet ir įrašyti vaizdo
įrašų.

Funkc. Išj. prg. AtgalRinktis Rinktis

Mano albumai

Mano vzd. įr.

Videokamera

Norėdami atidaryti kamerą,
pasirinkite Meniu > Nuotraukos >
Videokamera.

1

FilmuotiFunkc. Atgal

Kad pradėtumėte įrašymą, pasirinkite
Filmuoti.

2
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Filmuoti

Norėdami padidinti arba sumažinti
vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

3

Pertr. Stabd.

Norėdami stabdyti įrašymą,
paspauskite Stabd..
Vaizdo įrašai išsaugomi Mano vzd. įr..

4

Žiniatinklio naršymas

Paryžius

Galite sekti naujienas ir apsilankyti
savo mėgstamose svetainėse.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Internetas.

1

Gerai Ištrinti

abc
www.nokia.com

Jei norite eiti į svetainę, adreso
juostoje užrašykite adresą.

2
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Parametrai

Ištrinti mėgstamą

Nuorod.

Siuntiniai

Redag. mėgst.

www.nokia.com

Atgal

Ištrinti istorijąIstorija

Pradinis tinklalapis

Mėgstami

Uždar.Funkc.

Patarimas: Skirtuke Istorija galite
pasirinkti Funkc. > Ištrinti istoriją.

Žymos įtraukimas

Jei nuolat lankotės tose pačiose
svetainėse, įtraukite jas kaip žymas.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Internetas.

1

Pradžios tinklalapis

Siuntiniai

Pirmyn

Įkelti iš naujo

Atgal

Įtrk. į mėgst.

Naršydami pasirinkite Funkc. > Įtrk.
į mėgst..

2
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Pašto paskyros sąranka

Paštas

Norite rašyti laišką, bet neturite
kompiuterio? Galite naudoti savo
telefoną.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

1

AtgalRinktis Rinktis

Paštas

Juodraščiai

Gautieji Mano pašto dėžutė

Funkc. Išj. prg.Funkc.

Namų pašto dėžutė

Pasirinkite Paštas ir pašto paslaugą,
tada vykdykite instrukcijas.

2

Laiško siuntimas

Vytas
Labas, Ana!
Ana
Sveikas, Vytai!

Galite skaityti ir siųsti laiškus
keliaudami.

AtgalRinktis

Juodraščiai

Gautieji

Paštas

Funkc.

Pasirinkite Meniu > Pranešimai >
Paštas. Jei būsite paraginti,
pasirinkite norimą naudoti SIM
kortelę.

1

Išj. prg.Rinktis

Įtraukti paskyrą

vart@manopdezute.lt

Pasirinkite pašto paskyrą.

2
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Spartusis atsak.

Šalinti

Šalinti kelis

Persiųsti

AtgalRinktis

Kurti naują

Pašto dėžutėje pasirinkite
Parinktys > Kurti naują.

3

Įterpti

Tema

Pagrindinės dalies
tekstas

Gavėjas
Išs.

Atšauk.

Gaut. Tel.

Atšauk.Funkc.

Ieškoti
Ana

Ieškoti

Jei norite įvesti gavėją, pasirinkite
Įterpti arba neautomatiškai įveskite
adresą.

4

AtgalRinktis

Atšauk.

Pridėti kopiją

Pridėti naują atv.

Paaiškinimas

Pridėti failą

Patarimas: Jei norite pridėti failą,
pasirinkite Funkc. > Pridėti failą.

Tema

Dėkojame.

Parinktys Ištrinti

Pagrindinės dalies tekstas

Labas, Ana!

Įveskite temą ir pranešimą.

5

Tema

Pagrindinės dalies tekstas

Labas, Ana!

Dėkojame.

Siųsti

Pasirinkite Siųsti.

6

Spartusis atsak.

Atsakyti visiems

Šalinti

AtgalRinktis

Išskleisti

Atsakyti

Patarimas: Jei norite atsakyti į laišką,
atidarykite paštą ir pasirinkite
Parinktys > Atsakyti.
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Pokalbiai su draugais

Sveikas,
Vytai!

Keliaudami galite kalbėtis su savo
draugais internetu.

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Pokalbiai. Jei
būsite paraginti, pasirinkite norimą
naudoti SIM kortelę.

1

Pasir.

Pasirinkite MP paslaugą:

Pokalbiai

Parinktys Baigti drb.

Pasirinkite paslaugą, tada
įsiregistruokite.

2

Atgal

Naudotojo ID

Slaptažodis

Įsiregistr.

Parinktys Pasir.

Patarimas: Jei neturite pokalbių
paskyros, galite įsiregistruoti į
„Nokia“ internetinius pokalbius.

manopok@pokalb.lt

Mano būsena

Įtraukti adresatą

AtgalRinktis

Siųsti MP; gavėjas

Pasirinkite Parinktys > Siųsti MP;
gavėjas.

3

Naudotojo ID

Siųsti MP; gavėjas...

Gerai Atšauk.

Įveskite vartotojo vardą.

4
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Siųsti

Labas!

manopok@pokalb.lt

Išvalyti

Parašykite pranešimą teksto
langelyje, tada pasirinkite Siųsti. Žr.

 9.

5

PradžiaPasir.

Pokalbiai

manopok@pokalb.lt

draugas@pokalbiai.lt

Parinktys

Kai norite tęsti pokalbį, pasirinkite
giją.

6

Nuotraukos siuntimas
naudojant „Bluetooth“

Nusiųskite nufotografuotą
nuotrauką į kompiuterį. Žr.  14.

Atgal Rinktis AtgalFunkc.

Ištrinti

Naudoti nuotr.

Redaguoti nuotr.

Gulsčiasis režim.

Siųsti

Žiūrėti

Pasirinkite nuotrauką ir Funkc. >
Siųsti.

1

Rinktis Atgal

Pranešimas

„Bluetooth“ ryš.

Pasirinkite „Bluetooth“ ryš..

2
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AtgalPrisij.

Mano nešiojamasis
kompiuteris

„Nokia XX“

Pasirinkite priet., prie kurio jung. Jei
paprašys, įvesk. ryšio kodą.

3

Nuotrauka nusiųsta į kompiuterį.

4

Gamintojo parametrų
atkūrimas

Jei telefonas neveikia tinkamai,
nustatykite parametrus iš naujo.

Garsiak.

0123456789
Ryšys
Funkc.

Baikite visus skambučius ir ryšius.

1

Išj. prg.Funkc. Rinktis

Pasirinkite Meniu > Parametrai.

2
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Atkurti viską
Saugumas

Sąranka

Atkurti gamintojo
par.

Atkurti tik param.

Rinktis RinktisAtgal Atgal

Pasirinkite Atkurti gamintojo par. >
Atkurti tik param..

3

Gerai

Apsaugos kodas:

Ištrinti

Įveskite saugos kodą, tada pasirinkite
Gerai.

4

Gerai

Atkūrimas baigtas

Telefonas išsijungia ir vėl įsijungia. Tai
gali trukti ilgiau nei įprastai. Žr.  15.

5

Tel. progr. įrangos atnauj.
naudojant tel.

Galite atnaujinti telefono programinę
įrangą belaidžiu ryšiu. Taip pat galite
nustatyti, kad telefonas automatiškai
tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik
tada, kai naudojama SIM kortelė įdėta
į vidinį SIM kortelės laikiklį.

Pasirinkite Meniu > Parametrai,
tada – Prietaisas > Prietaiso
atnaujinimai.
1. Jei norite tikrinti, ar yra
atnaujinimų, pasirinkite Parsisiųsti
prietaiso program. įrangą.
2. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti
atnaujinimą, pasirinkite Parsisiųsti
prietaiso program. įrangą ir
vykdykite telefone pateikiamas
instrukcijas.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias
minutes. Jei aptinkate problemų,
kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.
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Automatinis atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite Automatinis PĮ atnauj.
tikrinimas ir nustatykite, kaip dažnai
reikia tikrinti.

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

Turinio kopijų kūrimas
atm. kortelėje

Parametrai
Adresų knyga
Pranešimai
Žymos
Kalendorius

AtliktaFunkc.
Galerijos failai

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite
svarbių failų? Suderinamoje
atminties kortelėje galite sukurti
atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite Meniu > Parametrai >
Sinchr. ir atsarg..
1. Pasirinkite Kurti atsarginę kopiją.
2. Pasirinkite norimą informaciją,
kurios atsarginę kopiją norite kurti,
tada pasirinkite Atlikta.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite Atkurti iš atsarg. kop..
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Prieigos kodai

PIN arba PIN2
kodas

(4–8 skaitmenų)

Jie saugo jūsų SIM nuo neteisėto naudojimosi arba juos
būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas.

Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

Jei kodai nepateikiami su kortele arba juos pamiršote,
kreipkitės į paslaugos teikėją.

Jei tris kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite
atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodus.

PUK arba PUK2
kodas

(8 skaitmenų)

Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei nepateikiamas su SIM, kreipkitės į paslaugos teikėją.

IMEI numeris

(15 skaitmenų)

Jis naudojamas tinkle galiojantiems telefono numeriams
identifikuoti. Be to, numerį galima naudoti, pavyzdžiui,
pavogtiems telefonams blokuoti. Šį numerį taip pat gali
tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms.

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

Užrakto kodas

(mažiausiai 5
skaitmenys)

Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi.

Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto
užrakinimo kodo. Numatytasis užrakinimo kodas yra
12345.

Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo
telefono.
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Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną
reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti
taikomi papildomi mokesčiai, o visi telefone esantys
asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su
„Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.
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Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip
naudoti savo telefoną, arba nežinote,
kaip jis turi veikti, nuodugniai
perskaitykite vartotojo vadovą
telefone.

Iškilus problemai, vykdykite toliau
pateiktus nurodymus:
• 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 nepavyksta išspręsti problemos,
kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl
taisymo galimybių. Prieš siųsdami
telefoną taisyti, visada
nusikopijuokite duomenis atsargai,
nes visi telefone esantys asmeniniai
duomenys gali būti ištrinti.
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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.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI
PRIEDAI
Su šiuo prietaisu naudokite tik
„Nokia“ aprobuotas baterijas,

kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite
nesuderinamų prietaisų.

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

SAUGOKITE KLAUSĄ
Kad išvengtumėte galimo klausos
pažeidimo, neklausykite garsiai

sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate
garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie
ausies.

Gaminio ir saugos informacija

Konkrečioms funkcijoms skirtos
instrukcijos
Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų
prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

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.

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

 2 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-
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UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio
operatoriumi.

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

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

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

 6 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.

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

 8 Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti
tik tiems adresatams, kurie saugomi
telefono atmintyje arba SIM kortelėje,
esančioje vidiniame SIM1 kortelės laikiklyje.

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

 10 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.

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

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

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

 14 Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas
labiau apsaugotas nuo kenksmingos
programinės įrangos. Nepriimkite
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„Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais
nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos
nenaudojate, galite ją išjungti.

 15 Parametrų atkūrimas neturės įtakos
telefone saugomiems dokumentams arba
failams.

 16 Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą
tarptautiniams skambučiams, dukart
spustelėkite *.

 17 Perspėjimas: Įjungę skrydžio
aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant
skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į
skambučius, nei naudoti kitų funkcijų,
kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami
skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai
Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose
tinkluose: (E)GSM 900 ir 1800 MHz tinklai .
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.
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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 „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite
svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais
ženklas

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

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 paveikslėlius, 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.

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.
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Baterijos ir krovikliai
Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti BL-6C pakartotinai
įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti
papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų
modelių. Visada naudokite originalias
„Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius:
AC-11 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio
numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo
raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, 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.

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
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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.
• Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus,
kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį
oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų
telefono numeriai skiriasi.
5. Paspauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną
informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus
leista.

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 garantuoti 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 radijo dažnio
energijos.

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;
• 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;
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• 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
Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

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 radijo dažnio
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
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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.

Potencialiai sprogi aplinka
Išjunkite prietaisą bet kokioje potencialiai
sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių
remonto stotyse prie degalų siurblių.
Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti
sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar
netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse,
saugyklose ir platinimo vietose, chemijos
gamyklose ar vietose, kur vykdomi
sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų
ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra
dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta.
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).
Pasiteiraukite transporto priemonių,
kurioms naudojamos skystosios dujos

(propanas arba butanas), gamintojų, ar šis
prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų
aplinkoje.

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.
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Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR
reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,30
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.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION
deklaruoja, kad šis gaminys RM-837 atitinka
esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo
deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos
įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir WE:
logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation” garso
ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių
pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų
prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti,
perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą

ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio
raštiško bendrovės „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.

 Oracle and Java are registered
trademarks of Oracle and/or its affiliates.

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
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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, tam tikri 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.
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