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Darba sākšana
Divu SIM karšu tālrunis
Tālrunī var izmantot divas SIM kartes.

Dažas divu SIM karšu tālruņa priekšrocības
• Izmantojiet divus tālruņa numurs, bet tikai vienu tālruni — 
izmantojiet darba un privāto SIM karti vienlaikus.

• Nav svarīgi, uz kuru numuru cilvēki zvana — abas SIM kartes ir 
aktīvas.

• Ietaupiet naudu — izmantojiet labāko tīkla pakalpojumu sniedzēju 
attiecīgajā situācijā.

• Uzturiet sakarus — izvairieties no pakalpojumu sniedzēju tīkla 
pārklājuma atšķirībām.

Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja 
viena SIM karte ir aktīva, piem., tiek veikts zvans, otra karte nav 
pieejama.

Ja jums ir tikai viena SIM karte, ievietojiet to SIM1 kartes turētājā. 
Dažas funkcijas un pakalpojumi var būt pieejami tikai tad, ja SIM karte 
ir ievietota SIM1 kartes turētājā. Ja SIM karte ir ievietota tikai SIM2 
kartes turētājā, varat veikt tikai ārkārtas zvanus.

SIM karšu pieejamība
• Kad uzstādāt vienu SIM karti, lai tā tiktu izmantota izejošajiem 
zvaniem, īsziņu vai multiziņu sūtīšanai vai datu augšupielādei un 
lejupielādei, otrā SIM karte joprojām var saņemt zvanus vai īsziņas un 
multiziņas.

• Kad ar SIM karti tiek veikts zvans, sūtītas vai saņemtas īsziņas vai 
multiziņas vai augšupielādēti vai lejupielādēti dati, otra karte nav 
pieejama.
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Taustiņi un daļas

1 Lādētāja savienotājs 6 Beigu un ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš

2 Mikro USB savienotājs 7 Mikrofons
3 Austiņu savienotājs (Nokia AV 

savienotājs, 3,5 mm)
8 Zvanīšanas taustiņš

4 Skaļuma taustiņi 9 Ekrāns
5 Bloķēšanas taustiņš 10 Pie auss liekamais skaļrunis
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11 Kameras objektīvs. Pirms 
kameras lietošanas no 
objektīva noņemiet 
aizsarglenti.

13 Atmiņas kartes slots

12 SIM kartes slots (SIM 2) 14 Skaļrunis

Šajā tālrunī ir S40 programmatūra.

9



SIM kartes un akumulatora ievietošana 

Izslēdziet tālruni un noņemiet 
aizmugurējo vāciņu.

1

Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.

2

Bīdiet SIM karti zem turētāja ar 
kontaktvirsmu uz leju.

3

Savienojiet akumulatora kontaktus 
un ievietojiet akumulatoru.

4

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

5

Lai izņemtu SIM karti, nospiediet 
mēlīti uz leju un bīdiet SIM karti ārā.

6
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Otras SIM kartes ievietošana

Atveriet  SIM kartes vāciņu.

1

Ievietojiet SIM karti tā, lai 
kontaktvirsma būtu vērsta uz augšu.

2

Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. 
Aizveriet vāciņu.

3

Lai izņemtu SIM karti, bīdiet SIM karti, 
līdz tā vairs nav fiksēta.

4

Izvelciet SIM karti.

5
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Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana

Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

1

Ievietojiet atmiņas karti ar 
kontaktvirsmu uz augšu.

2

Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. 
Aizveriet vāciņu.

3

Lai izņemtu atmiņas karti, bīdiet karti, 
līdz tā vairs nav fiksēta.

4

Izvelciet atmiņas karti.

5
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Akumulatora uzlādēšana

Pievienojiet lādētāju sienas 
kontaktligzdai.

1

Pievienojiet lādētāju tālrunim. Sk. 
2 “Norādījumi par konkrētām 
funkcijām“.

2

Vai akumulators ir uzlādēts? 
Atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc 
tam no sienas kontaktligzdas.

3

Ieslēgšana
NOKIA

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.

1

laiks:
10:03
laika josla:
GMT, Londona
vasaras laiks:
+0 stundas

datums
31-10-2012

datums un laiks

Izvēlieties datuma lauku un uzstādiet 
datumu.

2

laiks:
10:03
laika josla:
GMT, Londona
vasaras laiks:
+0 stundas

datums
31-10-2012

datums un laiks

Izvēlieties laika lauku un uzstādiet 
laiku.

3
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laiks:
10:03
laika josla:
GMT, Londona
vasaras laiks:
+0 stundas

datums
31-10-2012

datums un laiks

Izvēlieties laika joslu un izvēlieties, vai 
lietot vasaras laiku.

4

laiks:
10:03
laika josla:
GMT, Londona
vasaras laiks:
+0 stundas

datums
31-10-2012

datums un laiks

Izvēlieties .

5

NOKIA

Padoms. Lai izslēgtu tālruni, 
nospiediet un turiet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.
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Satura kopēšana no vecā tālruņa
Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāru un citus datus uz savu jauno 
tālruni.

1. Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.

2. Jaunajā tālrunī izvēlieties uzstādīj. un sinhr. un dublēšana > 
tālruņa maiņa.

3. Izvēlieties kopēt uz šo ierīci un kopējamo saturu un pēc tam 
izvēlieties .

4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.

5. Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.
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Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana
Varat uzstādīt, ka noklusējuma SIM karte ir jāizmanto zvana 
veikšanai, ziņas sūtīšanai vai savienojuma izveidei ar internetu. Ja SIM 
ir piešķirti nosaukumi, acumirklī varat redzēt, kura karte, piem., ir 
paredzēta darbam vai personiskajām vajadzībām.

Izvēlieties SIM pārv..

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 vai  — Kā noklusējuma SIM izmantojiet iekšējā SIM turētājā vai 
ārējā SIM slotā esošo karti.

 — Ja ir jāizmanto SIM, tiek prasīts, kuru SIM izmantot.

 — Norādiet, kuru SIM izmantot dažādos gadījumos. Piem., vienu 
SIM varat izmantot, lai zvanītu, bet otru — lai izveidotu savienojumu 
ar internetu. Lai mainītu šos uzstādījumus, izvēlieties personalizēt.

SIM kartes pārdēvēšana
Izvēlieties pārdēvējamo SIM, pēc tam ierakstiet jauno nosaukumu.

Padoms. Lai ātri pārslēgtos starp SIM kartēm un režīmiem, pārvelciet 
uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam pieskarieties SIM apgabalam.
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Taustiņu un ekrāna 
bloķēšana 

Bloķējiet taustiņus un ekrānu, kad 
neizmantojat tālruni.

Lai bloķētu, nospiediet taustiņu 
bloķēšanas pogu.

1

Lai atbloķētu, nospiediet taustiņu 
bloķēšanas pogu un pēc tam 
pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

2

Skaļuma maiņa

Vai tālruņa skaņa zvana laikā un 
klausoties radio ir pārāk skaļa?

Izmantojiet skaļuma regulēšanas 
taustiņus.

1

Tagad ir labāk.

2
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Siksniņas piestiprināšana

Izslēdziet tālruni un noņemiet 
aizmugurējo vāciņu.

1

Izveriet cilpu caur atveri un nolieciet 
to uz āķīša.

2

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

3
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Ātra uzstādījumu maiņa
Tā vietā, lai vērtu tālruņa izvēlnes, vairākumā skatu varat ātri veikt 
izmaiņas kādos uzstādījumos, no ekrāna augšas pārvelkot uz leju.

Varat:

• Skatīšana, vai ir neatbildēti zvani vai nelasītas ziņas

• Profila mainīšana, piem., lai izslēgtu tālruņa skaņu

• Mūzikas atskaņotāja atvēršana, piem., lai apturētu pašlaik 
atskaņoto dziesmu

• Mobilo datu savienojumu izveidošana vai pārtraukšana

• Bluetooth ieslēgšana vai izslēgšana

• Pārslēgšanās uz citu SIM karti

19



Tālruņa pamatfunkcijas
10:03 Otrdiena

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem
Tālrunī ir trīs sākuma ekrāni, no kuriem viens ir paredzēts 
programmām, viens — iecienītākajiem īsceļiem un viens — jūsu 
visbiežāk izmantotajai programmai, piem., izsaucējam.

Novelciet pa kreisi vai pa labi.

• Mans ekrāns ir vieta, kur var pievienot kontaktu izlasi un savus 
iecienītākos īsceļus.

• Programmu ekrānā varat atvērt programmas un tās kārtot 
atbilstoši savām vēlmēm.

• Izsaucēja ekrānā varat veikt zvanus. Izsaucēja vietā var būt arī 
mūzikas atskaņotājs vai radio.

Padoms. Lai personalizētu izsaucēja ekrānu, pieskarieties un turiet 
skatu Mans ekrāns, pārvelciet uz izsaucēja ekrānu un izvēlieties 
vajadzīgo programmu.
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Iepazīšanās ar tālruni

Pieskarieties programmai vai citam 
objektam, lai to atvērtu.

1

Pieskarieties objektam un turiet to, 
lai skatītu papildiespējas.

2

Lai pārvilktu, vienmērīgi velciet ar 
pirkstu vajadzīgajā virzienā.

3

Lai ritinātu, ātri velciet pirkstu uz 
augšu vai uz leju un pēc tam paceliet 
no ekrāna.

4

Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna 
virziet divus pirkstus prom vienu no 
otra vai kopā.

5

Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, 
izvēlieties .

6
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NOKIA

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, 
izvēlieties .

7

Lai skatītu paziņojumus, pārvelciet no 
ekrāna augšdaļas uz leju. Sk.  3.

8
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Galvenās izvēlnes personalizēšana
Varat kārtot programmas pēc savas izvēles — pārvietojiet izlasi uz 
augšu, lai varētu tai ātri piekļūt.

1. Pieskarieties galvenajai izvēlnei un turiet to.

2. Izvēlieties pārvietojamo programmu un pēc tam pieskarieties 
vietai, uz kuru vēlaties pārvietot.

23



10:03 Otrdiena 10:03 Otrdiena

Īsceļa pievienošana skatam Mans ekrāns
Vai mīļāko programmu vēlaties atvērt tieši skatā Mans ekrāns? 
Pievienojiet visbiežāk izmantoto funkciju īsceļus.

1. Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns, pēc tam izvēlieties 
 īsceļš.

2. Izvēlieties objektu, piem., logrīku, vai darbību un izvēlieties .

Īsceļa noņemšana
Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns un pēc tam izvēlieties  virs 
īsceļa, kuru vēlaties noņemt.

Padoms. Mēģiniet pieskarties dažādām vietām skatā Mans ekrāns. 
Varat, piem., mainīt datumu un laiku, uzstādīt modinātāja signālus vai 
pievienot kalendāra ierakstus arī tieši no skata Mans ekrāns.
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10:03
Otrdiena

10:03
Otrdiena

Fona attēla mainīšana
Vai vēlaties bloķēšanas ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai 
ģimenes fotoattēlus? Varat mainīt fona attēlu, lai personalizētu 
bloķēšanas ekrānu atbilstoši savām vēlmēm.

1. Izvēlieties uzstādīj. un fons.

2. Izvēlieties mapi un fotoattēlu.

Padoms. Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruni un izmantot 
šo fotoattēlu.
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Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām
Uzstādiet, lai sapulces laikā tālrunis vienreiz īsi iepīkstētos, nevis 
zvanītu. Vai, ja nevēlaties palaist garām zvanu trokšņainā vidē, 
pārslēdzieties uz skaļo profilu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > signāla profili.

2. Izvēlieties  vai .

3. Izvēlieties aktivizēt.

Padoms. Neatkarīgi no tā, kurā programmā vai skatā esat, jūs varat 
vienkārši pārslēgties uz profilu no paziņojuma apgabala. Velciet 
pirkstu no ekrāna augšdaļas uz leju, lai atvērtu paziņojuma apgabalu, 
un pēc tam izvēlieties pašreizējo profilu un  vai .
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Zvana signāla mainīšana
Varat katram profilam iestatīt atšķirīgu zvana signālu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > signāla profili un profilu.

2. Izvēlieties zvana signāls.

3. Izvēlieties zvana signālu sadaļā atvērt program. faili vai 
lejupielādētajos signālos. Kad tiek atskaņots zvana signāls, varat 
izlemt, vai jums tas patīk.

4. Kad esat atradis zvana signālu, kas jums patīk, izvēlieties JĀ.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet no Nokia veikala. Lai 
uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu 
www.nokia.com/support.

Padoms. Varat arī mainīt ziņas signālu. Izvēlieties ziņas signāls un 
signālu.
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Dziesmas uzstādīšana par zvana signālu
Vai vēlaties savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja 
izmantot kā zvana signālu? Varat arī izvēlēties labāko dziesmas daļu 
un to izmantot kā zvana signālu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > signāla profili un profilu.

2. Uzstādot profilam zvana signālu, izvēlieties atvērt progr. faili un 
atrodiet dziesmu.

3. Kad tiek prasīts, vai vēlaties pielāgot signāla sākuma un beigu 
punktus, izvēlieties JĀ.

4. Velciet sākuma marķieri  uz sākuma punktu.

5. Velciet beigu marķieri  uz beigu punktu.

Kad marķieris tiek pārvietots uz jaunu punktu, izvēle tiek atskaņota.

6. Lai izvēli atskaņotu manuāli, izvēlieties .

7. Izvēlieties .

Rediģētais zvana signāls neaizstāj sākotnējo zvana signālu vai skaņas 
klipu. Iepriekš uzstādītos zvana signālus nevar modificēt, un netiek 
atbalstīti visi zvana signālu formāti.
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Padoms. Lai regulētu izvēles sākuma un beigu punktus, izvēlieties 
vai  un izvēlieties un turiet  vai .
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Tālruņa lietošana bezsaistē
Vietās, kur nav atļauts veikt vai saņemt zvanus, jūs joprojām varat 
izmantot tālruni, lai spēlētu spēles vai klausītos mūziku, ja 
pārslēdzaties uz lidojuma profilu .

Izvēlieties uzstādīj. un savienojumi > lidojums.

Sk.  1, 4.
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Kalkulatora izmantošana

1 2 3
4
7

0 C

98
5 6

=

52

Sekojiet saviem tēriņiem, lai arī kur jūs atrastos — jūsu tālrunī ir 
kalkulators.

1. Izvēlieties kalkulat..

2. Ierakstiet aprēķinu un izvēlieties =.

Padoms. Lai skatītu aprēķinu vēsturi, izvēlieties un turiet kalkulatora 
rezultātu lodziņu.
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Par Nokia veikalu

Lejupielādējiet mobilās spēles, programmas, videoklipus, motīvus, 
fona attēlus un zvana signālus no Nokia veikala.

Izvēlieties veikals.

Vairāki objekti ir bez maksas, par dažiem ir jāmaksā, izmantojot 
kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Maksāšanas veidu 
pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu 
sniedzēja. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web 
vietu www.nokia.com/support.
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Zvani

Zvanīšana 

1. Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties tālrunis vai pārvelciet pa kreisi.

2. Ierakstiet tālruņa numuru.

3. Nospiediet .

4. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

5. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu
Nospiediet .

Kad pienāk zvans, tālrunī tiek parādīts, kura SIM karte tiek lietota.

Zvana atteikšana
Nospiediet .
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visi zvani
0123456789

12:10

Neatbildēto zvanu skatīšana
Vai jums ir neatbildēts zvans un vēlaties redzēt, kas ir zvanījis?

Ja jums ir neatbildēts zvans, bloķēšanas ekrānā tiek rādīts 
paziņojums. Pārvelciet pār paziņojumu, lai atvērtu skatu visi zvani. 
Tajā redzami veiktie , saņemtie  un neatbildētie  zvani.

Lai atzvanītu, izvēlieties numuru vai kontaktu.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek saglabāti tikai tad, ja to nodrošina 
tīkls un jūsu tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk
Izvēlieties  žurnāls.
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visi zvani

9876543210
01-10

0123456789
09:00

Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru
Vai mēģinājāt kādu sazvanīt, bet neviens necēla klausuli? Varat viegli 
piezvanīt atkal.

1. Sākuma ekrānā nospiediet .

2. Izvēlieties tālruņa numuru.

Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

35



Zvanīšana vairākām personām vienlaikus
Vai vēlaties pavēstīt savas lieliskās ziņas visiem saviem draugiem? 
Izmantojot konferences zvanu, varat vienkārši piezvanīt vairākām 
personām vienlaikus, līdz ar to nav nepieciešams zvanīt katram 
atsevišķi.

1. Veiciet pirmo zvanu.

2. Zvana laikā izvēlieties iespējas > jauns zvans.

3. Ierakstiet tālruņa numuru un izvēlieties ZVANĪT vai MEKLĒT un 
kontaktu. Pirmais zvans tiek aizturēts, līdz savienojat konferences 
zvanu.

4. Kad varat sarunāties ar otro zvanītāju, izvēlieties iespējas > 
konference. Konferencei varat pievienot arī vairāk zvanu.

Padoms. Lai konferences zvana vidū sarunātos ar zvanītāju privāti, 
izvēlieties iespējas > privāta saruna un numuru. Konferences zvans 
tiek aizturēts. Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties 
iespējas > konference.

5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet .
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Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu vai citu tālruņa numuru
Zvana tālrunis, taču jūs nevarat atbildēt? Ļaujiet zvanam nonākt jūsu 
balss pastā vai pārsūtiet to uz citu numuru. Zvanu pāradresācija ir 
tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties uzstādīj. > zvani > zvanu pāradresācija.

2. Izvēlieties izmantojamo SIM karti.

3. Izvēlieties, kad jāpārsūta ienākošie balss zvani:

visus balss zvanus — Visu zvanu pārsūtīšana.

ja aizņemts — Pārsūtīšana, ja aizņemts.

ja neatbild — Pārsūtīšana, ja neatbild.

ja nav sasniedzams — Pārsūtīšana, ja tālrunis ir izslēgts vai noteiktu 
laiku atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

ja nepieejams — Pārsūtīšana, ja aizņemts, ja neatbild, ja tālrunis ir 
izslēgts vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

4. lai izvēlētos aktivizēt > uz balss pastkasti vai uz citu numuru.

5. Ja ir izvēlēta iespēja ja neatbild vai ja nepieejams, uzstādiet 
periodu, pēc kāda zvans tiek pāradresēts.
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Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana
Kontrolējiet savu tālruņa rēķinu, aizliedzot noteiktu veidu zvanus. 
Piem., varat aizliegt ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs. Zvanu 
liegumi ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties uzstādīj..

2. Izvēlieties drošība > zvanu liegumu pak. un iespēju.

3. Ierakstiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto lieguma paroli.

Padoms. Lai skatītu zvanu ilgumu, cik daudz datu esat izmantojis vai 
cik īsziņas esat nosūtījis, izvēlieties skaitītāji. Varat uzstādīt, lai 
skaitītāju rādījumi tiktu notīrīti automātiski, piem., katru mēnesi.
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Kontakti

Vārda un tālruņa numura saglabāšana
Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

Izvēlieties kontakti.

Izvēlieties , pēc tam ierakstiet vārdu, numuru un citus datus.

Ja tiek prasīts, izvēlieties, kur saglabāt kontaktu.

Kontakta datu rediģēšana
Izvēlieties kontaktu un , pēc tam rediģējiet datus.

Citu datu pievienošana
Izvēlieties  > pievienot detaļu un datus.
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Izsaucējs

Ātrā zvanīšana
Vai kādai personai bieži zvanāt? Uzstādiet šo numuru kā ātro numuru.

Izvēlieties tālrunis un  > ātrā zvanīšana.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam
1. Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.

2. Ierakstiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Zvanīšana
Izsaucējā nospiediet un turiet nospiestu cipara taustiņu.
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Kontaktu kopēšana uz SIM karti
Vai vēlaties izmantot savu SIM karti citā tālrunī un saglabāt piekļuvi 
kontaktiem? Pēc noklusējuma kontakti tiek glabāti tālruņa atmiņā, 
bet tos var kopēt uz SIM karti.

Izvēlieties kontakti.

Tālruņa atmiņā var saglabāt vairāk kontaktu, un SIM kartē 
saglabātajiem kontaktiem var būt tikai viens tālruņa numurs.  vai 
nozīmē, ka kontakts ir saglabāts SIM kartē.

Kopējamo kontaktu izvēlēšanās
1. Izvēlieties  > kopēt kontaktus > izvēlēties kontaktus.

2. Izvēlieties kontaktus un pēc tam . Ja tiek prasīts, izvēlieties 
izmantojamo SIM karti.

Visu kontaktu kopēšana
Izvēlieties  > kopēt kontaktus > izvēlēties atmiņu un vajadzīgo 
atmiņas vai SIM karti nolaižamajā sarakstā.
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Teksta rakstīšana
Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana
Lai atvērtu parasto burtciparu tastatūru, ieslēdziet tālrunī portreta 
režīmu.

1 Aizvēršanas taustiņš 6 Ievades iespēju taustiņš — 
ieslēdziet vai izslēdziet ātro 
teksta ievadi, mainiet 
rakstības valodu vai 
pārslēdzieties uz ekrāna 
tastatūru.

2 Rakstzīmju taustiņi 7 Taustiņš sym — ierakstiet 
speciālo rakstzīmi.
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3 Smaidiņu taustiņš, iespējams, 
nav pieejams visās valodās.

8 Rakstzīmju/ciparu režīma 
taustiņš — pārslēdzieties no 
rakstzīmēm uz cipariem un 
pretēji.

4 Atstarpes taustiņš 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — 
dzēsiet rakstzīmi.

5 Taustiņš shift — mainiet 
rakstzīmju reģistru. Tas, 
iespējams, nav pieejams visās 
valodās.

Tastatūras aizvēršana
Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt 
aizvēršanas taustiņu.

Pārslēgšanās atpakaļ uz tastatūras izmantošanu
Ieslēdziet tālrunī ainavas režīmu.

Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana
Lai atvērtu ekrāna burtciparu tastatūru, rakstot tekstu, pārslēdziet 
tālruni uz portreta režīmu.

Rakstzīmes ierakstīšana
1. Atkārtoti izvēlieties rakstzīmi, līdz tā tiek parādīta. Ir pieejams 
vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.

2. Ja nākamais burts ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek rādīts 
kursors, un izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Atstarpes ierakstīšana
Izvēlieties .

43



Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu
Kad ir izslēgta ātrā teksta ievade, trīs reizes izvēlieties .

Skaitļa ierakstīšana
Izvēlieties , pēc tam izvēlieties numuru.

Speciālās rakstzīmes ierakstīšana
Izvēlieties taustiņu sym un pēc tam speciālo rakstzīmi.

Ekrāna tastatūras lietošana 
Kad turat tālruni ainavas režīmā, izvēlieties tekstlodziņu.

1 Aizvēršanas taustiņš 6 Atstarpes taustiņš
2 Rakstzīmju taustiņi 7 Taustiņš Enter — pārvietojiet 

kursoru uz nākamo rindu.
3 Taustiņš shift un burtslēga 

taustiņš — lai ierakstītu lielos 
burtus, kad rakstāt ar 
mazajiem, vai otrādi; 
izvēlieties šo taustiņu pirms 

8 Atpakaļatkāpes taustiņš — 
dzēsiet rakstzīmi.
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rakstzīmes ierakstīšanas. Lai 
pārslēgtos uz burtslēga 
režīmu, izvēlieties taustiņu 
divreiz. Dažās valodās šis 
taustiņš atver jaunu 
rakstzīmju kopu.

4 Taustiņš sym — ierakstiet 
speciālās rakstzīmes vai 
ciparus.

9 Pabeigšanas taustiņš

5 Ievades iespēju taustiņš — 
ieslēdziet vai izslēdziet ātro 
teksta ievadi, mainiet 
rakstības valodu vai 
pārslēdzieties uz ekrāna 
tastatūru.

Tastatūras aizvēršana
Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt 
aizvēršanas taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana
Ātrā teksta funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties  > ātrā ievade > .

2. Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot tālrunis iesaka iespējamos vārdus. 
Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.

3. Ja šī vārda vārdnīcā nav, izvēlieties uznirstošo logu un  un 
pievienojiet jauno vārdu vārdnīcai.

Izmantojot ātrā teksta funkciju, varat uzstādīt, lai tālrunis 
automātiski pabeigtu un ierakstītu vārdus.
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Vārdu pabeigšanas lietošana
Izvēlieties  > vārdu pabeigšana > .
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Ziņapmaiņa

Ziņas sūtīšana
Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot ziņas.

1. Izvēlieties ziņapm. un .

2. Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties . Varat arī 
ierakstīt tālruņa numuru.

3. Ierakstiet ziņu tekstlodziņā.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, 
izvēlieties  > ielikt saturu.

4. Izvēlieties .

Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, 
var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai 
saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu 
sniedzēju.

Sk.  6, 7, 8.
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Pielikuma saglabāšana
Vai jums ir atsūtīts lielisks fotoattēls? Saglabājiet to tālrunī. Varat 
saglabāt arī cita veida pielikumus.

Izvēlieties ziņapm..

Ziņas pielikuma saglabāšana
1. Atveriet ziņu.

2. Izvēlieties failu un  > saglabāt.

3. Izvēlieties, kur saglabāt failu, piem., attēli, pēc tam ierakstiet faila 
nosaukumu.

Pasta pielikuma saglabāšana
1. Atveriet pasta ziņu.

2. Izvēlieties pielikumu. Tālrunī var tikt pieprasīts lejupielādēt failu.

3. Izvēlieties .

Fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti mapē faili.
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Balss pasta pārbaude
Vai likāt zvaniem nonākt balss pastā, kad nevarējāt atbildēt? 
Noklausieties jums atstātās ziņas sev ērtā laikā.

Balss pasta uzstādīšana
Lai izmantotu balss pastu, iespējams, ir jāabonē pakalpojums. Lai 
iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar 
savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastu var izmantot tikai tad, ja SIM karte ir ievietota iekšējā SIM 
kartes turētājā.

Pirms balss pastkastes lietošanas saņemiet no tīkla pakalpojumu 
sniedzēja savu balss pastkastes numuru. Apskatiet savu pasūtījuma 
apstiprinājumu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja atbalsta Web vietu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > zvani > vairāk uzstādījumu > balss pasts un 
balss pastk. numurs.

2. Ierakstiet balss pastkastes numuru un pēc tam izvēlieties labi.

Balss pasta noklausīšanās, ja ir neatbildēts zvans
1. Sākuma ekrānā izvēlieties paziņojumu par jaunu ziņu.

2. Izvēlieties iespējas > zvanīt sūtītājam.
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Balss pasta noklausīšanās vēlāk
Izvēlieties tālrunis, pēc tam nospiediet un turiet 1.
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 Pasts un tērzēšana

E-pasts

E-pasta konta uzstādīšana
Vai lietojat vairākas pasta adreses? Tālrunī var izmantot vairākas 
pastkastes. Pasts ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties E-pasts.

2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.

3. Ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli.

Padoms. Ja nevēlaties ierakstīt savu paroli ikreiz, kad lietojat pasta 
kontu, izvēlieties saglabāt paroli.

4. Izvēlieties Pieteikt..

Pastkastes pievienošana vēlāk
1. Izvēlieties E-pasts.

2. Izvēlieties  > pievienot kontu.

3. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Tālrunis atjaunina iesūtni ik pēc noteikta laika, lai būtu redzamas no 
jauna pienākušās pasta ziņas. Tas var būt saistīts ar liela datu apjoma 
pārsūtīšanu, kā rezultātā var rasties datu trafika izmaksas. Lai 
ietaupītu izmaksas, varat izslēgt automātiskās atjaunināšanas 
funkciju un atjaunināt iesūtni manuāli.
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Iesūtnes automātiskās atjaunināšanas izslēgšana
1. Izvēlieties E-pasts.

2. Izvēlieties  > uzstādījumi un savu pastkasti.

3. Izvēlieties savas iesūtnes atjaunin. > manuāli.
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Miks
Čau, Anna!
Anna
Čau, Mik!

Pasta sūtīšana
Vai vēlaties nosūtīt pastu, esot ceļā? Izmantojot savu tālruni, varat 
lasīt un sūtīt pastu, pat ja nesēžat pie datora.

1. Izvēlieties E-pasts un pasta kontu.

Padoms. Ja jums ir vairāki e-pasta konti, tālrunis automātiski atver 
to e-pasta kontu, ko izmantojāt iepriekšējā reizē. Lai atvērtu citu e-
pasta kontu, izvēlieties .

2. Izvēlieties .

3. Lai pievienotu adresātu, izvēlieties  vai manuāli ierakstiet adresi 
laukā kam.

4. Ierakstiet tēmu un ziņu.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu, izvēlieties .

5. Izvēlieties .
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Laika pārvalde

Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties uzstādīj. un datums un laiks.

Laika joslas mainīšana ceļojot
1. Izvēlieties uzstādījumi > laika josla:.

2. Izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošu laika joslu.

3. Izvēlieties .

Laiks un datums jūsu tālrunī tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai.

Piemēram, GMT -5:00 ir laika josla Ņujorkai (ASV), 5 stundas uz 
rietumiem no Griničas, Londonas (Lielbritānija).
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Modinātāja signāla uzstādīšana
Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties modin..

2. Uzstādiet modinātāja signāla laiku un pēc tam izvēlieties 
Saglabāt.

3. Lai uzstādītu modinātāju zvanīšanai noteiktās dienās vienā un tajā 
pašā laikā, izvēlieties  > modin. atkārtošana un dienas.
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tēma

vieta
sapulce

Kalendāra ieraksta pievienošana
Vai jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to kalendāram.

1. Izvēlieties kalendārs.

2. Izvēlieties .

3. Izvēlieties ieraksta veidu.

4. Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Lai izdzēstu ierakstu, izvēlieties un turiet to un pēc tam 
izvēlieties dzēst.
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Fotoattēli un videoklipi

Fotografēšana

1. Lai atvērtu kameru, izvēlieties kamera.

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas 
taustiņus.

3. Izvēlieties .

Fotoattēli tiek saglabāti mapē galerija.

Kameras aizvēršana
Izvēlieties .
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Video ierakstīšana
Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus 
mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu videokameru, izvēlieties video.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas 
taustiņus.

3. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Videoklipi tiek saglabāti mapē galerija.

Padoms. Videoklipu var nosūtīt multiziņā vai pasta ziņā. Lai 
ierobežotu sūtāmā videoklipa garumu, izvēlieties  > uzstādījumi > 
video garums > multiziņām.

Kameras aizvēršana
Izvēlieties .
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Fotoattēlu kārtošana
Fotoattēlus var kārtot albumos, lai atvieglotu konkrēta fotoattēla 
atrašanu.

1. Izvēlieties galerija un pēc tam atveriet cilni .

2. Izvēlieties  un pēc tam ierakstiet albuma nosaukumu.

3. Izvēlieties fotoattēlus, ko pievienot albumam, un pēc tam 
izvēlieties .
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Fotoattēla rediģēšana
Vai uzņemtais fotoattēls ir pārāk tumšs vai nav ideāli kadrēts? 
Izmantojot tālruni, varat viegli rediģēt uzņemtos fotoattēlus.

1. Izvēlieties galerija un fotoattēlu.

2. Izvēlieties  > rediģēt fotoattēlu un efektu.

3. Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties  >  > JĀ. 
Rediģētais fotoattēls neaizstāj sākotnējo fotoattēlu.
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Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana
Nosūtiet fotoattēlus un videoklipus savai ģimenei un draugiem 
multiziņā, pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties galerija.

1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēls vai videoklips.

2. Izvēlieties un turiet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam izvēlieties 
sūtīt un to, kā vēlaties to sūtīt.

Vairāku fotoattēlu vai video vienlaicīga sūtīšana
1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēli vai videoklipi.

2. Izvēlieties , pēc tam atzīmējiet, ko vēlaties sūtīt.

3. Izvēlieties  un to, kā vēlaties tos sūtīt.
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Mūzika un audio

Mūzikas kopēšana no datora
Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties savā tālrunī? 
Izmantojiet Nokia Suite un USB kabeli, lai pārvaldītu un sinhronizētu 
savu mūzikas kolekciju.

1. Savienojiet tālruni ar savu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. 
Pārliecinieties, vai tālrunī ir saderīga atmiņas karte.

2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties multivides pārsūtīš..

3. Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Lai saņemtu plašāku 
informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Daži mūzikas faili var būt aizsargāti ar digitālā satura tiesību 
pārvaldību (DRM), un tos nevar atskaņot vairākos tālruņos.
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Dziesmas atskaņošana
Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un 
Podcast apraides, kad esat ceļā.

Izvēlieties mūzika.

1. Izvēlieties  un dziesmu.

2. Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties  vai .

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu
Izvēlieties  vai .

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana
Nospiediet beigu taustiņu.
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Radio klausīšanās
Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā 
antena.

Izvēlieties radio.

Skaļuma maiņa
Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā
Izvēlieties .

Radio aizvēršana
Nospiediet beigu taustiņu.

Padoms. Lai aizvērtu radio, kad tas skan fonā, nospiediet un turiet 
beigšanas taustiņu.
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Radiostaciju atrašana un saglabāšana
Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabājiet tās, lai vēlāk 
varētu ērti klausīties.

Izvēlieties radio.

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā 
antena.

Visu pieejamo staciju meklēšana
Izvēlieties  > meklēt visas stac..

Manuāla frekvences uzstādīšana
Pieskarieties frekvencei, pēc tam ritiniet līdz frekvencei.

Stacijas saglabāšana
Izvēlieties .

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju
Izvēlieties  vai .

Automātiska pārslēgšanās uz frekvenci ar labāku signālu
1. Izvēlieties  > RDS > ieslēgts.

2. Izvēlieties autom. frekvence > ieslēgts.
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Skaņas klipu ierakst
Varat ierakstīt balss piezīmes vai tālruņa sarunas.

Izvēlieties balss ier..

1. Izvēlieties .

2. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Tālruņa sarunas ierakstīšana
Zvana laikā izvēlieties  > ierakstīt.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki dzird periodisku signālu.

Ierakstu klausīšanās
Izvēlieties  > ierakstu saraksts.
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 Web
Parīze

Web pārlūkošana
Sekojiet ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas, atrodoties 
ceļā.

Izvēlieties internets.

Web vietas apmeklēšana
Adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Pārvietošanās Web lapā
Velciet lapu ar pirkstu.

Tuvināšana
Pieskarieties tai Web lapas sadaļai, kuru vēlaties redzēt labāk.

Tālināšana
Divreiz pieskarieties ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna varat arī novietot divus 
pirkstus un virzīt tos prom vienu no otra vai kopā.

Meklēšana internetā
Ierakstiet meklējamo vārdu adreses joslā. Ja tas tiek prasīts, 
izvēlieties savu noklusējuma meklētājprogrammu.

Pāriešana atpakaļ uz iepriekš apmeklētu Web lapu
Izvēlieties  > Vēsture.
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Padoms. Lai pārlūkošanas laikā rādītu adreses joslu un rīkjoslu, 
izvēlieties .

Padoms. Web programmas var lejupielādēt no Nokia veikala. 
Pirmoreiz atverot Web programmu, tā tiek pievienota kā grāmatzīme. 
Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.
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Parīze

www.nokia.com

Ceļošana

Grāmatzīmes pievienošana
Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet 
tās kā grāmatzīmes, lai varētu tām viegli piekļūt vēlāk.

Izvēlieties internets.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > Pievienot izlasei.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu
Izvēlieties  un grāmatzīmi.
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Pārlūkošanas vēstures notīrīšana
Izvēlieties internets.

Izvēlieties  >  > Nodzēst vēsturi.

Saglabāto sīkfailu vai Web veidlapās saglabātā teksta notīrīšana
Izvēlieties  >  > Uzstādījumi > Izdzēst sīkfailus vai Nodz. aut. 
aizpildījumu.
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Savienojumi

Savienošana ar bezvadu austiņu
Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet 
bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvanu arī tad, ja jūsu tālrunis nav 
tieši pa rokai.

Izvēlieties uzstādīj. > savienojumi > Bluetooth.

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts.

2. Ieslēdziet austiņu.

3. Lai meklētu savas austiņas, izvēlieties .

4. Izvēlieties austiņu.

5. Iespējams, ir jāieraksta piekļuves kods (piem., 1234).
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Tālruņa aizsardzība
Vai vēlaties kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot 
savienojumu ar to, kad tālrunī ir ieslēgts Bluetooth?

Izvēlieties uzstādīj. > savienojumi > Bluetooth.

Jūsu tālruņa atrašanas liegšana
Izvēlieties tālruņa uztveramība > slēpts.

Ja tālrunis ir slēpts, citi to nevar atrast. Taču pārī savienotās ierīces 
joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana
Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet 
savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi pasargāsit savu tālruni 
no kaitīga satura.
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Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji
Lai fotoattēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz saderīgu datoru 
un pretēji, varat izmantot USB kabeli.

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.

2. Izvēlieties režīmu:

Nokia Suite — Programmatūra Nokia Suite ir instalēta datorā.

multivides pārsūtīš. — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta 
datorā. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar mājas izklaides sistēmu 
vai printeri, izmantojiet šo režīmu.

lielapjoma atmiņa — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta 
datorā. Datorā tālrunis tiek rādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, 
vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte. Ja vēlaties izveidot savienojumu 
ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, 
izmantojiet šo režīmu.

3. Satura kopēšanai izmantojiet datora failu pārvaldi.

Lai kopētu kontaktus, mūzikas failus, videoklipus vai fotoattēlus, 
izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu datorprogrammu 
Nokia Suite, sk. Web vietu www.nokia.com/support.
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Kartes

Par programmu Kartes
Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, un tā palīdz 
plānot maršrutu.

Izvēlieties kartes.

Varat:

• Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

• plānot maršrutu uz tuvumā esošu vietu

• Vietas vai adreses meklēšana un tās saglabāšana

• nosūtīt draugam īsziņā savu atrašanās vietu vai kādu citu vietu

Jūsu tālrunī, iespējams, ir arī atmiņas karte ar sākotnēji ielādētām 
kartēm, kas paredzētas jūsu valstij. Pirms programmas Kartes 
izmantošanas pārliecinieties, vai tālrunī ir atmiņas karte.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela 
datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visās valstīs vai reģionos, 
un tas var būt pieejams tikai atsevišķās valodās. Pakalpojuma 
pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, 
sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
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Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja 
jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības 
dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.
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Savas atrašanās vietas skatīšana kartē
Lai palīdzētu noskaidrot savu atrašanās vietu, skatiet to kartē.

Izvēlieties kartes.

Jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartē, ja tālrunis to var atrast.

Atrašanās vietas atjaunināšana
Izvēlieties .

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
Izvēlieties savu atrašanās vietu un  > .

Padoms. Kad esat redzams kartē, lai skatītu tuvumā esošās vietas, 
izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, un izvēlieties  > .
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N

Vietas meklēšana
Varat meklēt atrašanās vietas, piem., adreses, vai vietas, piem., 
restorānus.

1. Izvēlieties kartes.

2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .

3. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi.
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Karšu lejupielāde
Ja pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav saglabāts atmiņas kartē, un 
jums ir aktīvs datu savienojums ar internetu, apgabala karte tiek 
automātiski lejupielādēta.

Sk.  5.

Padoms. Pirms ceļojuma saglabājiet jaunās kartes tālrunī, lai varētu 
pārlūkot kartes bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs. 
Izmantojiet Nokia Suite datorprogrammu, lai lejupielādētu jaunākās 
kartes, un pārkopējiet tās tālrunī. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia 
Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.
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Kājāmgājējiem paredzēta maršruta izveide
Plānojiet kājāmgājējiem paredzētu maršrutu uz tuvumā esošu vietu. 
Pirms došanās ceļā kartē varat apskatīt visu maršrutu un vietas, kur 
jānogriežas.

1. Izvēlieties kartes.

2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > .

3. Izvēlieties sākotn. atraš. vieta un vietu, adresi, saglabāto izlasi vai 
punktu kartē kā sava kājām veicamā maršruta sākumpunktu. Lai 
sāktu no pašreizējās atrašanās vietas, izvēlieties mana pozīcija.

4. Izvēlieties mērķis un kājāmgājējiem paredzētā maršruta beigu 
punktu.

Kājāmgājējiem paredzētā maršrutā aizliegts izmantot prāmjus un 
speciālos tuneļus.

5. Izvēlieties .

6. Kad esat gatavs doties ceļā, izvēlieties .

Padoms. Lai skatītu visu maršruta pagriezienu sarakstu, izvēlieties 
nākamā pagrieziena informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.
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Vietas saglabāšana
Pirms ceļojuma varat tālrunī ērti saglabāt informāciju par viesnīcām, 
apskates vietām vai degvielas uzpildes stacijām.

Izvēlieties kartes.

1. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc 
tam izvēlieties .

2. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi un pēc tam izvēlieties no 
piedāvājumiem.

3. Kartē izvēlieties vietas marķieri un  > .

Saglabātas vietas apskate
Galvenajā skatā izvēlieties  >  un vietu.

Saglabātas vietas rediģēšana vai noņemšana
1. Skatā izlase izvēlieties vietu.

2. Izvēlieties  un pēc tam rediģēt izlasi vai izdzēst izlases 
elementu.
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Tuvumā esošo vietu iepazīšana
Vai vēlaties uzzināt, kādas apskates un izklaides vietas ir jūsu 
apkārtnē? Varat izvēlēties, kāda veida uzņēmumi vai sabiedriskās 
vietas, piem., restorāni, tiek parādīti kartē.

1. Izvēlieties kartes.

2. Izvēlieties , lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  un vietas, 
ko skatīt.
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Tālruņa aizsardzība

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli
Vai vēlaties savu atmiņas karti aizsargāt, nepieļaujot nesankcionētu 
lietošanu? Satura aizsardzībai var uzstādīt paroli.

1. Izvēlieties faili.

2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties atmiņas 
kartes iesp..

3. Izvēlieties uzstādīt paroli un pēc tam ierakstiet paroli.

Neizpaudiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas 
kartes.
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Atmiņas kartes formatēšana
Vai vēlaties izdzēst visu atmiņas kartē esošo saturu? Formatējot 
atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

1. Izvēlieties faili.

2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties atmiņas 
kartes iesp..

3. Izvēlieties formatēt atm. karti.
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Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei
Ja iegādājaties jaunu tālruni vai cita iemesla dēļ vēlaties atbrīvoties 
no tālruņa, Nokia iesaka to nodot otrreizējai pārstrādei. Pirms tam 
tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu sākotnējo vērtību 
atjaunošana
1. Saderīgā atmiņas kartē vai datorā dublējiet saturu, ko vēlaties 
paturēt.

2. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.

3. Izvēlieties uzstādīj. un atjaunot rūpn. uzst. > visu.

4. Ierakstiet drošības kodu.

5. Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Rūpīgi pārbaudiet, vai ir 
noņemts viss personiskais saturs, piem., kontakti, fotoattēli, mūzika, 
videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas 
instalētās programmas.

Atmiņas kartē un SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek 
noņemta.
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Atbalsts un atjauninājumi

Problēmu novēršana
Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

• Izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes 
ielieciet atpakaļ akumulatoru un vēlreiz ieslēdziet tālruni.

• Tālruņa programmatūras atjaunināšana: Izvēlieties uzstādīj. un 
tālrunis > ierīces atjaunin..

• Sākotnējo rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana: Pabeidziet visus 
zvanus un savienojumus un izvēlieties uzstādīj. un atjaunot rūpn. 
uzst. > tikai uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par 
remonta iespējām; skatiet Web vietu www.nokia.com/support. Pirms 
tālruņa nosūtīšanas uz remontu dublējiet datus, jo tālrunī esošie 
personiskie dati var tikt izdzēsti.

Varat arī atvērt Web vietu www.nokia.com/support, kur ir šāda 
informācija:

• Problēmu novēršanas informācija

• Jaunumi par programmām un lejupielādes

• Garāka šīs lietotāja rokasgrāmatas versija
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• Programmatūras atjauninājumu informācija

• Informācija par funkcijām un tehnoloģijām un ierīču un 
papildpiederumu saderību
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uzstādījumi
kontakti
ziņas
grāmatzīmes
kalendārs
faili
progr. un spēles

Satura dublēšana atmiņas kartē
Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsit nekādus svarīgus failus? 
Tālruņa atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties uzstādīj. > sinhr. un dublēšana.

1. Izvēlieties izveidot dublējumu.

2. Izvēlieties, ko dublēsit, un pēc tam izvēlieties .

Dublējuma atjaunošana
Izvēlieties atjaunot dublējumu un to, ko atjaunot, un pēc tam 
izvēlieties .
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Par tālruņa programmatūras atjauninājumiem 
Sekojiet aktualitātēm — atjauniniet sava tālruņa programmatūru, lai 
tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras 
atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt 
personiskus datus.

Uzmanību!
Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu 
veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela 
datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai 
pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi 
būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web 
vietā www.nokia.com/support.
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Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot 
datoru
Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot 
datorprogrammatūru Nokia Suite. Varat arī dublēt fotoattēlus un 
citas lietas no tālruņa savā datorā.

Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un 
saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu, atveriet 
Web vietu www.nokia.com/support.

Sk.  9.
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Tālr. programmatūras atjaunin., izm. tālruni
Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī 
uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Programmatūru var atjaunināt tikai tad, ja SIM lietojat iekšējā SIM 
turētājā.

Izvēlieties uzstādīj. un tālrunis > ierīces atjaunin..

1. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties lejupiel. 
ier. progr..

2. Lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu, izvēlieties lejupiel. 
ier. progr. un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, 
sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska atjauninājumu pieejamības pārbaude
Izvēlieties autom. progr. atj. un uzstādiet, cik bieži pārbaudīt.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums atjauninājumus, kurus 
saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju 
par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu 
sniedzēju.
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Sākotn. uzst. atjaunoš.
Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu 
sākotnējās vērtības.

1. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.

2. Izvēlieties uzstādīj. un atjaunot rūpn. uzst. > tikai uzstādījumus.

3. Ierakstiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal 
ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.
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Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 
kods

(4–8 cipari)

Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas 
lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu 
dažām funkcijām.

Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu 
PIN kodu.

Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat 
aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, 
tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.

PUK vai PUK2 
kods

(8 cipari)

Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu.

Ja kodi nav nodrošināti kopa ar SIM karti, 
sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

IMEI numurs

(15 cipari)

Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus 
tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, 
piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt 
jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam.

Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet 
*#06#.

Bloķēšanas 
kods (drošības 
kods)

(vismaz 5 cipari)

Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas 
lietošanas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu 
norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma 
bloķēšanas kods ir 12345.
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Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi 
no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam 
būs nepieciešama apkope. Tā var būt par 
atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var 
tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar 
Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.
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Izstrādājuma un drošības informācija

Drošība
Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. 
To neievērošana var būt bīstama vai 
pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku 
informāciju, izlasiet visu lietotāja 
rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, 
KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo 
tālruņu lietošana ir aizliegta vai var 
izraisīt traucējumus un būt bīstama, 
piem., lidmašīnā, slimnīcās vai 
medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku 
vielu tuvumā un vietās, kur iespējami 
spridzināšanas darbi. Šādās vietās 
ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR 
PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. 
Autovadītāja rokām vienmēr jābūt 
brīvām, lai nekas netraucētu vadīt 
transportlīdzekli. Vadot automašīnu, 
satiksmes drošībai jābūt pirmajā 
vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt 

jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē 
tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu 

un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti 
speciālisti.

SARGĀJIET IERĪCI NO 
MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet 
to no mitruma.

DZIRDES AIZSARDZĪBA
Lai novērstu iespējamus 

dzirdes bojājumus, neklausieties 
mūziku lielā skaļumā ilgstoši. 
Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie 
auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Norādījumi par konkrētām 
funkcijām

 1 Atcerieties, ka ir jāievēro visas 
spēkā esošās drošības prasības.

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, 
ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar 
šo ierīci. Nesaderīgas kartes var 
sabojāt karti, ierīci un ierīcē 
saglabātos datus.

Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta 
lietošanai tikai ar standarta SIM karti 
(sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM 
kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un 
ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, 
sazinieties ar savu mobilo operatoru, 
lai saņemtu informāciju par SIM kartes 
ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.
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Ja jums ir tikai viena SIM karte, 
ievietojiet to SIM1 kartes turētājā. 
Dažas funkcijas un pakalpojumi var 
būt pieejami tikai tad, ja SIM karte ir 
ievietota SIM1 kartes turētājā. Ja SIM 
karte ir ievietota tikai SIM2 kartes 
turētājā, varat veikt tikai ārkārtas 
zvanus.

Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir 
pieejamas abas SIM kartes. Ja viena 
SIM karte ir aktīva, piem., tiek veikts 
zvans, otra karte nav pieejama.

 2 Ja akumulators ir pilnībā 
izlādējies, lādēšanas indikators var 
parādīties pēc dažām minūtēm, un 
tikai pēc tam ierīci var izmantot 
zvanīšanai.

Neaiztieciet antenu, kad tā tiek 
lietota. Šāda antenas aiztikšana 
ietekmē sakaru kvalitāti un var 
samazināt akumulatora 
ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas 
patēriņa dēļ.

 3 Svarīgi! Nesaskrāpējiet 
skārienekrānu. Strādājot ar 
skārienekrānu, neizmantojiet īstu 

pildspalvu, zīmuli vai citu asu 
priekšmetu.

Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek 
lietota starptautiskajiem zvaniem, 
izvēlieties * divreiz.

 4 Uzmanību! Ja ir aktivizēts 
lidojuma profils, nevar veikt vai 
saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas 
zvanus, kā arī nevar izmantot citas 
funkcijas, kurām nepieciešams tīkla 
pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet 
citu profilu.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek 
reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina 
tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas 
tīkla pakalpojumu zonā.

Ātros zvanus varat izmantot tikai ar 
tiem kontaktiem, kas saglabāti tālrunī 
vai iekšējā SIM kartes turētājā 
ievietotajā SIM1 kartē.

 5 Pakalpojumu lietošana vai satura 
lejupielāde var būt saistīta ar liela datu 
apjoma pārsūtīšanu; var tikt 
piemērota maksa par datplūsmu.

 6 Varat nosūtīt īsziņas, kuru 
garums pārsniedz vienas ziņas 
rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek 
nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. 
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt 
atbilstošu samaksu.
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Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, 
citas zīmes, kā arī dažu valodu 
iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi 
tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo 
rakstzīmju skaits.

 7 Ja multiziņā ieliktais objekts ir 
pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce 
var automātiski samazināt tā lielumu.

 8 Tikai saderīgas ierīces var saņemt 
un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs 
ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu 
var būt ievērojami dārgāka par 
parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai 
saņemtu plašāku informāciju, 
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir 
drošāks veids, kā izvairīties no 
ļaunprātīgas programmatūras. 
Neakceptējiet Bluetooth savienojumu 
pieprasījumus no avotiem, kuriem 
neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad 
to neizmantojat, varat arī izslēgt.

 9 Programmatūru Nokia Suite var 
izmantot tikai tad, ja SIM karte ir 
ievietota iekšējā SIM kartes turētājā.

Uzstādījumu atjaunošana neietekmē 
tālrunī saglabātos dokumentus un 
failus.

Lai izslēgtu sabiedrisko tīklu 
programmu paziņojumus, 
programmu ekrānā izvēlieties 
Paziņojumi >  > uzstādījumi.

Tīkla pakalpojumi un maksa
Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai 
šādos tīklos: EGSM 900 un 1800 MHz 
tīkli . Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu 
sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un 
lejupielādētu saturu ierīcē, ir 
nepieciešams tīkla savienojums. Var 
tikt piemērota maksa par datu plūsmu 
Dažām izstrādājuma funkcijām 
nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, 
iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, 
lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. 
Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt 
ierīces darbību.

• Sargājiet ierīci no mitruma. 
Atmosfēras nokrišņi, mitrums 
un visu veidu šķidrumi var 
saturēt vielas, kas izraisa 
elektronisko shēmu koroziju. Ja 
ierīce tomēr tiek saslapināta, 
izņemiet akumulatoru un ļaujiet 
ierīcei izžūt.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci 
putekļainās vai netīrās vietās.
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• Neglabājiet ierīci augstā 
temperatūrā. Augsta 
temperatūra var sabojāt ierīci 
vai akumulatoru.

• Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc 
tam ierīcei atsilstot līdz 
normālai temperatūrai, iekšienē 
var kondensēties mitrums, kas 
to bojā.

• Neatveriet ierīci citādi, kā 
norādīts lietotāja 
rokasgrāmatā.

• Nesankcionētas modifikācijas 
var sabojāt ierīci un izraisīt 
radioierīcēm piemērojamo 
lietošanas noteikumu 
pārkāpumu.

• Sargājiet ierīci no kritieniem, 
triecieniem un kratīšanas. 
Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.

• Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet 
tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

• Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var 
izraisīt nepareizu darbību.

• Lai nodrošinātu optimālu 
veiktspēju, ik pa laikam 
izslēdziet ierīci un izņemiet 
akumulatoru.

• Neglabājiet ierīci magnētu un 
magnētisku lauku tuvumā.

• Lai nodrošinātu svarīgu datu 
drošību, glabājiet tos vismaz 
divās atsevišķās vietās, piem., 
ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, 
vai pierakstiet svarīgo 
informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos 
elektroniskos izstrādājumus, 
akumulatorus un iepakojuma 
materiālus īpašos savākšanas 
punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst 
nekontrolētu atkritumu izmešanu un 
veicināt materiālu otrreizēju 
izmantošanu. Visus ierīces materiālus 
var pārstrādāt citos materiālos un 
enerģijā.Informāciju, kā otrreizēji 
pārstrādāt Nokia izstrādājumus, 
skatiet Web vietā www.nokia.com/
recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas 
simbols
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Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols 
uz izstrādājuma, akumulatora, 
iespiestajiem materiāliem vai 
iepakojuma norāda, ka visi elektriskie 
un elektroniskie izstrādājumi un 
akumulatori pēc ekspluatācijas laika 
beigām ir jāsavāc atsevišķi. 
Neatbrīvojieties no šiem 
izstrādājumiem kā no nešķirojamiem 
sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos 
otrreizējai pārstrādei. Informāciju par 
tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu 
jautājiet vietējā atkritumu 
apsaimniekošanas iestādē vai skatiet 
Web vietu www.nokia.com/support. 
Plašāku informāciju par vidi saistībā ar 
šo ierīci sk. Web vietā 
www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību 
pārvaldību
Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas 
likumu un vietējās prasības, kā arī citu 
personu privātās intereses un 
likumīgās tiesības, ieskaitot 
autortiesības. Autortiesību 
aizsardzības likumi var nepieļaut 
fotoattēlu, mūzikas un cita satura 
kopēšanu, modificēšanu vai 
pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu 
veidu digitālā satura tiesību 
pārvaldības (Digital Rights 

Management — DRM) tehnoloģijas, lai 
aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, 
ieskaitot autortiesības. Šī ierīce 
izmanto vairāku veidu DRM 
programmatūru, lai piekļūtu ar DRM 
aizsargātam saturam. Izmantojot šo 
ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 
aizsargātam saturam. Ja konkrēta 
DRM programmatūra nevar aizsargāt 
saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, 
ka šādas DRM programmatūras spēja 
piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam 
saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var 
arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM 
aizsargātu saturu. Šādas DRM 
programmatūras atsaukšana 
neietekmē tāda satura izmantošanu, 
ko aizsargā cita veida DRM vai 
tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības 
(Digital Rights Management — DRM) 
aizsargātam saturam ir piesaistīta 
licence, kas nosaka jūsu tiesības 
izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts 
saturs, tad licenču un satura 
dublēšanai izmantojiet dublēšanas 
funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, 
iespējams, netiks pārsūtītas licences, 
kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc 
ierīces atmiņas formatēšanas varētu 
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turpināt izmantot OMA DRM 
aizsargāto saturu. Licenču 
atjaunošana var būt nepieciešama arī 
gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Padomi un piedāvājumi
Lai palīdzētu jums izmantot visas 
tālruņa un pakalpojumu iespējas, jūs 
saņemat pielāgotas bezmaksas 
īsziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti 
padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņu saņemšanas, 
izvēlieties uzstādīj. > Nokia konts > 
Padomi un Piedāvājumi.

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto 
pakalpojumu, pirmās tālruņa 
lietošanas reizes laikā korporācijai 
Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa 
numurs, tālruņa sērijas numurs un 
daži mobilā pakalpojuma abonementa 
identifikatori. Daļa šīs informācijas vai 
visa informācija korporācijai Nokia var 
tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt 
programmatūru. Šī informācija var 
tikt izmantota, kā norādīts 
konfidencialitātes politikā, kas 
pieejama Web vietā www.nokia.com.

Akumulatori un lādētāji
Informācija par akumulatoru un 
lādētāju
Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu 
akumulatoru BL-4U . Nokia var laist 

klajā citus šai ierīcei piemērotus 
akumulatoru modeļus. Vienmēr 
izmantojiet tikai oriģinālos Nokia 
akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas 
padevi nodrošinot ar šādiem 
lādētājiem: AC-11 . Precīzs Nokia 
lādētāja modeļa numurs var atšķirties 
atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas 
tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, 
B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt 
simtiem reižu, tomēr tas pamazām 
nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas 
režīma laiks kļūst ievērojami īsāks 
nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība
Pirms akumulatora izņemšanas 
vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet 
lādētāju. Atvienojot lādētāju vai 
papildierīci, satveriet un velciet 
kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet 
to no elektrības kontaktligzdas un 
ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu 
akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo 
pārlādēšana var saīsināt akumulatora 
ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, 
bet neizmantots akumulators ar laiku 
izlādējas.

99

http://www.nokia.com


Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–
25 °C temperatūrā (59–77 °F). 
Pārmērīgi augsta vai zema 
temperatūra samazina akumulatora 
jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar 
karstu vai aukstu akumulatoru kādu 
brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja 
metāla priekšmets saskaras ar 
akumulatora metāla sloksnīti, piem., 
rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. 
Īssavienojums var sabojāt gan 
akumulatoru, gan savienojošo 
priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no 
akumulatora dedzinot, jo tas var 
eksplodēt. Atbrīvojieties no 
akumulatora atbilstoši vietējiem 
noteikumiem. Ja iespējams, nododiet 
to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to 
ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst 
izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, 
saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. 
Ja akumulators tek, uzmanieties, lai 
šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. 
Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties 
skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet 
palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, 
pārveidot vai ievietot tajā 

svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī 
vai citos šķidrumos. Ja akumulators 
tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju 
tikai paredzētajiem mērķiem. 
Nepareiza lietošana vai 
neapstiprinātu akumulatoru vai 
nesaderīgu lādētāju lietošana var 
izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai 
radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī 
anulēt visus apstiprinājumus vai 
garantijas. Ja uzskatāt, ka 
akumulators vai lādētājs ir bojāts, 
pirms turpināt lietošanu, nogādājiet 
to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. 
Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru 
vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai 
telpās.

Papildinformācija par drošību
Zvanīšana ārkārtas situācijās
1 Pārliecinieties, vai ierīce ir 

ieslēgta.

2 Pārbaudiet, vai signāls ir 
pietiekami stiprs. Iespējams, 
būs jāveic tālāk norādītās 
darbības:

• Ievietojiet ierīcē SIM karti.
• Izslēdziet ierīcē zvanu 

ierobežojumus, piem., zvanu 
liegumu, fiksētos zvanus vai 
slēgtās lietotāju grupas.
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• Pārliecinieties, vai nav 
aktivizēts lidojuma profils.

• Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir 
bloķēti, atbloķējiet tos.

3 Atkārtoti spiediet beigu 
taustiņu, līdz tiek parādīts 
sākuma ekrāns.

4 Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties 
.

5 Ierakstiet atrašanās vietai 
atbilstošo oficiālo avārijas 
dienestu numuru. Dažādās 
vietās avārijas dienestu numuri 
var atšķirties.

6 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

7 Nepieciešamo informāciju 
norādiet pēc iespējas precīzāk. 
Nepārtrauciet sarunu, pirms 
jums to neatļauj.

Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina 
interneta zvanus, aktivizējiet gan 
mobilā tālruņa zvanus, gan interneta 
zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz 
avārijas dienestu numuriem, 
izmantojot mobilo tīklu un interneta 
zvanu pakalpojumu. Savienojumu 
nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja 
jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari 
(piem., jāsazinās ar medicīniskās 
palīdzības dienestiem), nekad 

nepaļaujieties tikai uz bezvadu 
ierīcēm.

Mazi bērni
Ierīce un tās papildierīces nav 
rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. 
Glabājiet tās maziem bērniem 
nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces
Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu 
darbība var izraisīt nepietiekami 
aizsargātu medicīnisko ierīču 
darbības traucējumus. Lai 
noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami 
aizsargāta pret radiofrekvenču 
starojumu, sazinieties ar ārstu vai 
medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās 
ierīces
Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka 
nodrošināt vismaz 15,3 centimetru 
(6 collu) attālumu starp mobilo ierīci 
un implantēto medicīnisko ierīci, 
piem., elektrokardiostimulatoru vai 
implantētu kardiodefibrilatoru, lai 
izvairītos no iespējamiem 
medicīniskās ierīces darbības 
traucējumiem. Personām, kurām ir 
šādas ierīces, ir jāievēro šādi 
noteikumi:

• Mobilā ierīce vienmēr jātur 
vairāk nekā 15,3 centimetru 
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(6 collu) attālumā no 
medicīniskās ierīces.

• Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu 
kabatā.

• Mobilā ierīce jātur pie tās auss, 
kas atrodas medicīniskajai 
ierīcei pretējā pusē.

• Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir 
pamats aizdomām par to, ka tā 
izraisa traucējumus.

• Jāievēro implantētās 
medicīniskās ierīces ražotāja 
norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces 
lietošanu kopā ar implantēto 
medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar 
veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde
Uzmanību! Lietojot austiņas, var 

tikt ietekmēta spēja dzirdēt 
apkārtējās skaņas. Neizmantojiet 
austiņas vietā, kur tas var apdraudēt 
jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt 
traucējumus atsevišķos dzirdes 
aparātos.

Niķelis
Šīs ierīces virsmā nav izmantots 
niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga 
satura
Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs 
saturs. Ievērojiet šādus piesardzības 
pasākumus:

• Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. 
Tajās var būt ļaunprātīga 
programmatūra, vai tās var 
citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

• Esiet piesardzīgs, akceptējot 
savienojuma pieprasījumus, 
pārlūkojot internetu vai 
lejupielādējot saturu. 
Neakceptējiet Bluetooth 
savienojumus no avotiem, 
kuriem neuzticaties.

• Instalējiet un izmantojiet tikai 
tādus pakalpojumus un 
programmatūru, kuru avots ir 
drošs un piedāvā adekvātu 
drošību un aizsardzību.

• Ierīcē un savienotajā datorā 
instalējiet pretvīrusu un citu 
drošības programmatūru. 
Vienlaikus izmantojiet tikai 
vienu pretvīrusu programmu. 
Vairāku programmu 
izmantošana var ietekmēt 
ierīces un/vai datora veiktspēju 
un darbību.
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• Ja piekļūstat sākotnēji 
instalētām grāmatzīmēm un 
saitēm uz trešo personu 
interneta vietām, veiciet 
atbilstošus piesardzības 
pasākumus. Nokia neapstiprina 
šādas Web vietas un neatbild 
par tām.

Darbības vide
Šī ierīce atbilst radiofrekvenču 
iedarbības norādījumiem, ja tā tiek 
lietota standarta pozīcijā pie auss vai 
atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) 
attālumā no ķermeņa. Ierīces 
pārnēsāšanas somiņai, jostas 
stiprinājumam vai turētājam nedrīkst 
būt metāla daļas un tiem jātur ierīce 
iepriekš minētajā attālumā no 
ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, 
nepieciešams kvalitatīvs savienojums 
ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana 
tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs 
savienojums. Norādījumi par ierīces 
attālumu no ķermeņa jāievēro līdz 
pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi
Radio signāli motorizētos 
transportlīdzekļos var izraisīt 
traucējumus nepareizi uzstādītās vai 
nepietiekami aizsargātās 
elektroniskajās sistēmās, piem., 

degvielas elektroniskajā 
iesmidzināšanas, elektroniskajā 
bremžu pretbloķēšanas, 
elektroniskajā ātruma kontroles un 
gaisa spilvenu sistēmā. 
Papildinformāciju lūdziet 
transportlīdzekļa vai aprīkojuma 
ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā 
uzticiet tikai kvalificētam 
speciālistam. Nepareiza uzstādīšana 
vai apkope var būt bīstama, kā arī var 
liegt tiesības uz garantijas apkopi. 
Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās 
ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir 
nostiprināts un darbojas pareizi. 
Nekādā gadījumā neglabājiet 
ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un 
sprādzienbīstamas vielas kopā ar 
ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. 
Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek 
piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet 
ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu 
izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās 
vietās, piem., degvielas uzpildes 
stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās 
vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju 
vai aizdegšanos, radot traumas vai 
nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet 
ierobežojumus degvielas uzpildes 
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stacijās, glabāšanas un izplatīšanas 
vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, 
kur notiek spridzināšanas darbi. 
Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr 
ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur 
parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu 
dzinēju: telpas zem kuģa klāja, 
ķimikāliju transportēšanas vai 
glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur 
gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļas, 
piem., graudiņi, putekļi vai metāla 
pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir 
droši izmantot tādu transportlīdzekļu 
tuvumā, kuros tiek izmantotas 
šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai 
butāns), lūdziet transportlīdzekļa 
ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju 
(SAR)
Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu 
ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs 
un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai 
nepārsniegtu radioviļņu ietekmes 
ierobežojumus, ko nosaka 
starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas 
ir izstrādājusi neatkarīga zinātniska 
organizācija ICNIRP, un tās paredz 
drošības rezervi, lai garantētu drošību 
visām personām neatkarīgi no 
vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes 
prasības, tiek izmantota mērvienība, 
ko sauc par īpašās absorbcijas 
koeficientu (Specific Absorption 
Rate — SAR). ICNIRP prasībās 
noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz 
kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 
10 gramiem ķermeņa audu. SAR 
testēšanu veic, lietojot ierīci 
standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar 
tās augstāko apstiprināto jaudu visās 
pārbaudītajās frekvenču joslās. 
Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības 
laikā var būt zemāks par maksimālo 
vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz 
enerģijas, cik nepieciešams tīkla 
sasniegšanai. Šis apjoms mainās 
atkarībā no dažādiem faktoriem, 
piem., no bāzes stacijas atrašanās 
tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar 
ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu 
pie auss ir 0,93 W/kg .

Lietojot ierīces papildierīces, SAR 
vērtības var atšķirties. SAR vērtības 
var atšķirties atkarībā no vietējām 
atskaišu un testēšanas prasībām un 
tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati 
var būt norādīti Web vietā 
www.nokia.com pie informācijas par 
izstrādājumu.
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Autortiesību aizsardzības un 
citi paziņojumi
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, 
ka izstrādājums RM-838 atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem. Atbilstības deklarācijas 
kopiju var atrast Web vietā http://
www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity .

TM © 2013 Nokia. Visas tiesības 
aizsargātas. Trešo pušu produkti/
nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku 
preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga 
pavairošana, pārsūtīšana vai 
izplatīšana jebkurā veidā bez Nokia 
rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia 
īsteno nepārtrauktas attīstības 
politiku. Nokia patur tiesības bez 
iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas 
un uzlabojumus jebkuram no šajā 
dokumentā aprakstītajiem 
izstrādājumiem.

 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.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā 
ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa 
licenci un paredzēts (i) personiskai un 
nekomerciālai lietošanai saistībā ar 
informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 
vizuālajam standartam ir šifrējis 
patērētājs, kurš veic personiskas un 
nekomerciālas darbības, un (ii) 
lietošanai saistībā ar licencēta 
videomateriālu izplatītāja 
nodrošinātu MPEG-4 video. Licences 
netiek piešķirtas un nav paredzētas 
citiem lietošanas veidiem. Papildu 
informāciju par lietošanu reklāmas, 
iekšējām un komerciālām vajadzībām 
varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. 
http://www.mpegla.com.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, 
Nokia vai kāds no tās licences 
devējiem nekādā gadījumā neatbild 
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par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, 
kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem 
vai netiešiem jebkura veida 
zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts 
tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā 
esošajos normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumus, netiek sniegtas 
nekāda veida garantijas, nedz tiešas, 
nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās 
kvalitātes vai derīguma garantijas 
attiecībā uz šī dokumenta saturu, 
pareizību vai ticamību. Nokia patur 
tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja 
brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo 
dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, 
programmu un pakalpojumu 
pieejamība var būt atkarīga no 
reģiona. Lai saņemtu plašāku 
informāciju, sazinieties ar Nokia 
izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. 
Šī ierīce var ietvert detaļas, 
tehnoloģijas vai programmatūru, kuru 
eksportēšanu regulē ASV un citu 
valstu eksporta likumi un noteikumi. 
Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un 
neuzņemas nekādu atbildību par 
ierīcē pieejamo trešo personu 
programmu funkcionalitāti, saturu vai 
lietotāju atbalstu. Lietojot 

programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek 
pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia 
nepārstāv, nesniedz garantiju un 
neuzņemas nekādu atbildību par 
ierīcē pieejamo trešo personu 
programmu funkcionalitāti, saturu vai 
lietotāju atbalstu.
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