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OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglite eiramine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning 
võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevast juhendist.

 Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud ja see võib tekitada häireid või 
ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT
Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal.

HÄIRED
Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni 
töös.

HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage 
telefon välja.

LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.

TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide 
lähedal.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige 
piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.
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KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT
Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseta sisselülitatud 
telefoni antenni.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.

LISAVARUSTUS JA AKUD
Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis 
ei ühildu.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete 
kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

VEEKINDLUS
Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.

HELISTAMINE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. 
Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne 
lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .

HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. 
Ekraani tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) 
vajutage nii mitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja 
vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on 
selleks luba antud.
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Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki eeskirju ja respekteerige teiste privaatsust ja 
seadusest lähtuvaid õigusi.

■ Võrguteenused
Selles juhendis kirjeldatud raadiotelefon on mõeldud kasutamiseks EGSM 900, GSM 1800 ja 
GSM 1900 võrkudes.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kolmel sagedusalal. Pöörduge 
võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja 
kasutada.

Mobiiltelefon on 3GPP GSM versiooni 99 mudel, mis toetab (E)GPRS-i ning samuti 97. 
versiooni GPRS-võrke. Siiski ei saa garanteerida telefoni korralikku töötamist kõigis 
versiooni 97 GPRS-võrkudes. Lisateave teenusepakkujalt või lähimast Nokia esindusest.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on 
eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes 
võrguteenuse kasutuselevõttu peate teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama 
vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.

Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/
või teenused.
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■ Lisavarustus
Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesolev seade on 
mõeldud ühendamiseks vooluallikaga ACP-7, ACP-12 ja LCH-12.

Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni 
tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad 
kaotada kehtivuse telefoni võimalikud vastavuskinnitused ja garantii ning võib 
tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
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Üldinformatsioon

■ Nokia PC Suite tarkvara
Nokia PC Suite tarkvara võib kasutada näiteks telefoniga tehtud fotode 
haldamiseks ning telefonihelinate ja taustpiltide koostamiseks. Samuti saate selle 
programmi abil teha fotodest väljalõikeid ja kasutada neid telefoni korpuse 
kaunistamiseks. "Nokia PC Suite" on saadaval Nokia veebilehel aadressil 
www.nokia.com.

■ Pääsukoodid
• Turvakood: antud kood on telefoniga kaasas. Turvakood kaitseb Teie telefoni 

lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345.

Koodi saate muuta ja seadistada telefoni koodipäringu, kui leiate funktsiooni 
Pääsukoodid ja Turvatase menüüfunktsioonis Turvaseaded. Hoidke uut koodi 
saladuses ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. 

• PIN-kood: PIN-kood (Personal Identification Number) võib olla antud koos 
SIM-kaardiga. See kood kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Kui 
aktiveerite funktsiooni PIN-koodi küsimine menüüs Turvaseaded, palutakse 
sisestada kood iga kord, kui telefon sisse lülitatakse. 

Kui Te sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, siis telefoni SIM-kaart 
blokeerub. Sisestage PUK-kood ja vajutage OK. Sisestage uus PIN-kood ja 
vajutage OK. Sisestage uus kood veel kord ja vajutage OK.
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• PIN2-kood: see kood võib olla kaasas koos SIM-kaardiga ning on vajalik 
teatud funktsioonide rakendamisel, nagu näiteks kõneühiku hinna arvesti.

• PUK-ja PUK2-kood: need koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui koodid 
puuduvad, pöörduge võrguoperaatori poole.

• Piirangu parool: see kood on vajalik siis, kui kasutatakse funktsiooni 
Kõnepiirangu teenus menüüs Turvaseaded.

■ Ühismälu
Ühismälu kasutavad järgmised funktsioonid: kontaktide loetelu, teksti- ja 
multimeediasõnumid, logod ja helinad funktsiooni Galerii menüüs, diktofon, 
kalendermärkmetes ning JavaTM mängudes ja rakendustes. Nimetatud 
funktsioonide kasutamine võib kahandada ühismälu kogumahtu. Eriti kehtib see 
loetletud funktsioonide intensiivsel kasutamisel. 

Näiteks võib paljude piltide salvestamisel ühismälu maht ammenduda ning Teie 
telefoni ekraanile ilmub teade, et mälu maht on täis. Sel juhul tuleb Teil kustutada 
ühismälust osa salvestisi, kirjeid jms, seejärel saate jätkata.

Vaba ja täissalvestatud ühismälu mahtu saate kontrollida funktsioonis Mälu olek 
menüüs Telefoni seaded, vaadake lk 75.
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■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine
Teil on telefoni võimalik uusi funktsioone (näiteks kujundeid ja helinaid) ja Java-
rakendusi Internetist alla laadida (võrguteenus).

1. Valige allalaetav funktsioon menüüst Rakendused või Galerii. Allalaetava 
funktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Avaneb järjehoidjate loend. Valige Veel järjehoidjaid, kui soovite näha kogu 
järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis Teenused.

2. Valige soovitud brauserilehekülje järjehoidja. Kui ühenduse loomine 
ebaõnnestub, muutke aktiveeritud seadekogumit menüüfunktsioonis Teenused 
ning proovige uuesti ühendus luua. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige 
informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Arvestage, et Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate 
veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate sealt Java-rakendusi alla 
laadida, tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

■ (E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab 
mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja 
vastu võtta. GPRS-ühenduse kaudu saate näiteks saata ja vastu võtta 
multimeediasõnumeid (võrguteenus).

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid ühendus on kiirem.
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Kui soovite kasutada (E)GPRS- teenust, tellige see oma võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt ja salvestage vastavad GPRS-seaded nende funktsioonide jaoks, 
mida kavatsete (E)GPRS-võrgu kaudu kasutada. (E)GPRS-teenuse olemasolu, 
hinna ning andmesidekiiruse kohta saate informatsiooni võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i 
asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Teil ei ole võimalik valida EGPRS-i ja 
GPRS-i vahel, kuid mõningate rakenduste puhul, näiteks WAP-i või xHTML 
veebilehekülgede sirvimise puhul, saate valida GPRS või GSM andmeside (CSD, 
Circuit Switched Data) vahel.

(E)GPRS ühenduse ajal ekraanile ilmuvate indikaatorite kohta saate lähemat 
informatsiooni leheküljelt 72.
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1. Teie telefon

■ Klahvid
1. Sisse- ja väljalülitamise nupp 

Lülitab telefoni sisse või välja.

2. 4-suunalised sirvimisklahvid ( , ,  ja )

3. Valikuklahvid
Iga klahv teostab funktsiooni, mis selle kohal 
on kujutatud.

4.  telefoninumbri valimine ja kõne 
vastuvõtmine. Selle klahvi vajutamine telefoni 
ootere¾iimis toob nähtavale viimati valitud 
numbrid.

5.  poolelioleva kõne lõpetaamine ja kõnest 
keeldumine. Suvalisest funktsioonist 
väljumine.

6. Klahvid  -  numbrite ja sümbolite 
sisestamiseks.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel 
eesmärkidel.
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■ Pistikud, taskulamp ja kaamera
1. Laadija pesa

2. Taskulamp

3. Telefoniga ühilduva lisatarviku ühenduspesa Pop-PortTM

4. Infrapunaliides ühilduva seadme ühendamiseks juhet kasutamata

5. Kaamera objektiiv.

■ Ootere¾iim ja ekraani indikaatorid
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning Te ei ole ühtegi sümbolit ekraanile 
sisestanud, on telefon ootere¾iimis. Telefoni erinevate funktsioonidega seotud 
indikaatoreid kirjeldatakse käesolevas kasutusjuhendis.
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1. Näitab, millise võrgu levipiirkonnas telefoni 
kasutatakse või on nähtav operaatori logo.

2. Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust Teie 
praeguses asukohas. Mida kõrgem on tulp, seda 
tugevam on signaal.

3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on tulp, seda 
rohkem on aku laetud.

4. Vasakpoolne valikuklahv Menüü.

5. Parema valikuklahvi funktsiooniks võib olla Kontakt. või mõni muu funktsioon 
(näiteks Ava), mille seadmiseks kasutage valikut Parem valikuklahv menüüs 
Oma otseteed (vaadake lk. 70), samuti võib parema valikuklahvi kohal olla 
operaatorvõrgu nimi või logo.

• Funktsioon Kontakt. avab menüü Kontaktid.

• Ava näitab kindlaid funktsioone, mis on määratud funktsioonis Vali Ava 
valikud menüüs Oma otseteed.

• Operaatorfirmaklahv avab operaatori kodulehekülje.

■ Taskulamp
Telefoni allosas paikneb taskulamp. Kui telefon on ootre¾iimis ja ühtegi märki ei 
ole sisestatud, hoidke taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks all  klahvi (kui 
klaviatuur ei ole lukus).
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2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine
• Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatusest.

SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, kuna 
painutamine või kriimustamine võib kaarti või selle kontakte vigastada.

Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud 
ning lisaseadmed eraldatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.

1. Tagakaane eemaldamine:

Lükake tagakaane lukustusnuppu (1) 
telefoni ülaosa suunas ja tõstke kaas 
telefoni (2) pealt ära.

2. Tõstke akut alumisest osast ülespoole ja 
eemaldage telefonist (3).
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3. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake kaardi hoidikut tahapoole (4) ning tõstke 
siis üles (5). 

Asetage SIM-kaart hoidikusse (6) sel moel, et kaardi kaldnurk osutaks kaamera 
objektiivi suunas. Veenduge, et kaardi kullavärvi kontaktpind oleks allpool ja et 
kaart oleks õigesti paigas. 

4. Sulgege SIM-kaardi hoidik (7) ja lukustamiseks lükake seda ettepoole (8).

5. Paigaldage aku (9).
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6. Tagakaane kohalepanek:

Pange tagakaane ülemine osa ülestikku 
aparaadi ülemise otsaga (10). Suruge tagakaane 
alumist osa aparaadi vastu, kuni kaas paigale 
lukustub (11).

■ Telefoni korpuse vahetus
Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning ühendage telefon laadija või mis 
tahes muu seadme küljest lahti. Korpust vahetades vältige elektrooniliste komponentide 
puudutamist. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

Telefoniga on kaasas mõned Nokia valmistatud korpusekaunistused, mille abil 
saab kiiresti muuta telefoni väljanägemist. Korpusekaunistusi saab ka ise 
valmistada.

Märkus: Kasutage tavalist valget printimispaberit (kaaluga 60-135 g/
m2), mille paksus ei ületa 0,3 mm. Trükitint ei tohi sisaldada 
metalliosakesi.

1. Tagakaane eemaldamine toimub nii, nagu kirjeldatud lk 21.

2. Esikaane eemaldamiseks nihutage kaane ülaosa 
õrnalt telefonilt (1) ja tõstke kaas üles.

3. Eemeldage tagakaanest vana väljalõige ning 
esikaanest väljalõige ja klaviatuurimatt.
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4. Paigutage uus väljalõige esikaanele (2).

5. Paigutage väljalõike peale klaviatuurimatt (3). 
Kontrollige, kas klaviatuurimatt on korralikult 
paigas..

6. Esipaneeli tagasipanemiseks seadke telefoni 
alaosa paneeli alaosaga (4) kohakuti ja suruge 
telefoni alaosa paneeli vastu, kuni viimane oma 
kohale kinnitub (5).

7. Paigaldage väljalõige 
tagakorpusesse, asetage see 
korpuse kesk- ja alaosas asuvate 
juhikute alla (6).

8. Paigaldage tagapaanel tagasi, 
vaadake punkti 6 lõigus "SIM-
kaardi ja aku paigaldamine" 
leheküljel 21. Kontrollige, et tagapaneel oleks korralikult paigas.
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■ Aku laadimine
1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse 

ühenduspessa.

2. Ühendage laadija seinakontakti.

Laadimise indikaator hakkab ekraanil rulluma. Kui 
aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator 
ekraanile ilmuda alles mõne minuti möödudes. 
Laadimise ajal võite telefoni kasutada.

• Telefoni komplekti kuuluva BLD-3 aku laadimiseks ACP-7-tüüpi laadijaga 
kulub umbes 2 tundi ja 40 minutit.

3. Kui aku on lõpuni laetud, siis laadimisindikaator seiskub. Ühendage laadija nii 
seinakontaktist kui telefoni küljest lahti. 

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada 
häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke sisse- ja väljalülitamise nuppu all .

• Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, 
sisestage kood ja vajutage OK.

• Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni 
paigaldanud, ilmub ekraanile teade Paigalda SIM-kaart või 
SIM-kaarti ei toetata, võtke ühendust võrguoperaatori või 
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teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5 V SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja 
vahetada.

NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud 
antenn. Nagu teistegi raadio seadmete puhul, ei ole soovitatav 
põhjuseta puudutada sisselülitatud telefoni antenni (pildil sinine). See 
võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab 
tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte 
katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.
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3. Põhifunktsioonid

■ Helistamine
1. Sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga). Kui sisestasite vale numbri, 

vajutage kursori liigutamiseks  või  klahvile ning siis Kustuta, et kustutada 
kursorist vasakule jääv sümbol.

Rahvusvahelise kõne sooritamine: vajutage  kaks korda + ja seejärel 
sisestage riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees olev 0 jätke ära), siis 
abonendi number. 

2. Numbrile helistamiseks vajutage .

Helitugevuse seadmine: kasutage  klahvi, et helitugevust suurendada või  
klahvi, et vähendada.

Telefoni kasutamine käed-vabad re¾iimis: vaadake "Valjuhääldi kasutamine" 
leheküljelt 31.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks, vajutage  klahvile.

Vaadake ka "Kõne ajal kasutatavad funktsioonid" leheküljelt 30.

Helistamine kontaktandmeid kasutades
Vajutage ootere¾iimis . Sisestage koos numbriga salvestatud nime esitäht/
tähed. Otsige nimi kasutades  või  klahvi. Kõne alustamiseks vajutage  
klahvile.
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Helistamine viimativalitud numbrile
Vajutage ootere¾iimis  klahvile, kui soovite vaadata kuni kümmet viimasena 
valitud numbrit. Leidke vajalik number või nimi, ja vajutage  klahvile.

Helistamiseks viimativalitud numbrile vajutage ootere¾iimis klahvile kaks korda 
.

Helistamine kõneposti
Oma kõneposti helistamiseks (võrguteenus) ootere¾iimis, vajutage ja hoidke all 

 klahvi või vajutage klahvile  ja . Vaadake ka "Kõnepost" leheküljelt 54.

Kui Teie kõneposti (võrguteenus) on saabunud teade, näete ekraani ülaosas  
tähist. Kõneposti helistamiseks vajutage Kuula. 

Telefoninumbri kiirvalimine
Kui Te olete määranud telefoninumbri klahvidele  kuni  (vt. "Kiirklahvid" lk. 
64), võite helistada neile numbritele järgnevalt:

• Ootere¾iimis olles vajutage soovitud numbriklahvi ja siis . VÕI:

• Kui funktsioon Kiirvalimine (vt lk 74) on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke 
numbriklahvi ootere¾iimis all niikaua, kuni kõne algab.

Poolelioleva kõne ajal teisele numbrile helistamine (võrguteenus).
Vajutage kõne ajal funktsioonile Valikud ning valige Uus kõne. Sisestage 
telefoninumber või leidke see kontaktandmetest ja vajutage funktsioonile Helista 
või . Esimene kõne pannakse ootele. 

• Kahe üheaegse kõne ajal ühelt teisele lülitumiseks vajutage funktsioonile 
Vaheta või  klahvile. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvile  või 
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vajutage funktsioonile Valikud ja leidke Lõpeta kõne. Mõlema kõne 
lõpetamiseks vajutage Valikud ja valige funktsioon Lõpeta kõik kõned.

• Kahe kõne konverentskõneks liitmiseks (võrguteenus), vajutage funktsioonile 
Valikud ja valige Konverents. Eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse 
osalejaga valige funktsioon Omavaheline, seejärel valige osaleja. 
Konverentskõne jätkamiseks, valige Konverents. Kõne lõpetamiseks, vajutage 

 klahvile.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine
Kõne alustamiseks vajutage . Kui soovite helinat välja lülitada, vajutage 
Hääletu.

Kõnest keeldumiseks vajutage klahvile  või vajutage Valikud ja valige Keeldu. 
Keeldutud kõne suunatakse juhul, kui olete aktiveerinud kõnesuunamise 
funktsiooni Kui number on kinni.

Koputus
Kõne ajal teisele kõnele vastamine on võimalik, kui olete aktiveerinud funktsiooni 
Koputus menüüfunktsioonis Kõne seaded (võrguteenus). Ootel olevale kõnele 
vastamiseks, vajutage funktsioonile Vasta või  klahvile. Esimene kõne 
pannakse ootele.
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■ Kõne ajal kasutatavad funktsioonid
Järgnevate funktsioonide rakendamiseks kõne ajal vajutage Valikud:

Sulge mikrofon või Ava mikrofon, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned, Kontaktid, 
Menüü, Ootele või Jätka, Uus kõne (võrguteenus), Konverents (võrguteenus), 
Omavaheline (võrguteenus), Vasta, Keeldu, Vaheta (võrguteenus), Saada DTMF, 
Kõlar või Telefon, Lukusta klahvid, Siirda (võrguteenus), Peakomplekt, Käed-
vabad, Lindista, Autom. heli sees või Autom. heli väljas.

Valige

• Autom. heli sees / Autom. heli väljas automaatse helitugevuse reguleerimise 
sisse- või väljalülitamiseks. Vaadake "Kõneseaded" leheküljelt 73.

• Siirda - ootere¾iimis oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda 
lahtiühendamiseks kõnest.

• Peakomplekt või Käed-vabad, et suunata pooleliolev kõne ühilduvasse 
lisatarvikusse, kui viimane on telefoniga ühendatud.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)
Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik 
telefoni klaviatuur lukustada.

Vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja seejärel 1,5 sekundi jooksul  
klahvile. Kui klaviatuur on lukustatud, näete ekraani ülaosas  tähist. 
Klahvilukustuse lõpetamiseks vajutage Ava ja siis 1,5 sekundi jooksul klahvile .
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Kui klaviatuur on lukus, saate kõnele vastata, vajutades . Kõne ajal on 
klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui Te kõne lõpetate 
või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Võite ka seadistada klahviluku teatud ajavahemiku järel automaatselt lukustuvale 
re¾iimile. Vaadake Automaatne klahvilukustus leheküljelt 75.

Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni 
programmeeritud hädaabinumbril (näit. 911, 112 või muu ametlik 
hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number 
ilmub ekraanile pärast viimase numbri sisestamist.

■ Valjuhääldi kasutamine
Telefon on varustatud valjuhääldiga, mis võimaldab telefoni käed-vabad 
kasutamist. Valjuhääldit kasutades ärge hoidke telefoni kõrva juures, sest heli võib 
äärmiselt tugev olla.

Valjuhääldi aktiveerimiseks:Vajutage kõne ajal funktsioonile Valikud ning leidke 
Kõlar või vajutage Kõlar selle olemasolu korral. Kui valjuhääldi on aktiivne, näete 
ootere¾iimi ekraanil  tähist.

Valjuhääldi sulgemiseks: Vajutage Valikud ja valige Telefon, või vajutage 
funktsioonile Telefon selle olemasolu korral.
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■ Teksti kirjutamine
Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel või kalendermärkmete 
tegemiseks võib kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust.

Sõnastikupõhine tekstisisestus
Sõnastikupõhise tekstisisestamise puhul võite tähti sisestada vajaliku täheklahvi 
ühekordse vajutusega. See sisestusmoodus põhineb aparaati sisseehitatud 
sõnastikul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine
Teksti kirjutades vajutage funktsioonile Valikud ning leidke Sõnaraamat.

• Sõnastiku avamiseks valige sõnastike loendist vajalik keel.

• Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige funktsioon Väljas.

Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiirkäivitamiseks või 
lõpetamiseks kirjutamise ajal vajutage kaks korda  klahvile või vajutage 
ja hoidke all klahvi Valikud.

Sõnastikupõhine tekstisisestus
Veenduge, et ekraani ülaosas oleks .

1. Alustage sõna kirjutamist kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel 
vajutage igale klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutus võib sõna muuta. 
Üldised juhised teksti sisestamiseks leiate leheküljelt 34.
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• Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage  klahvile ning seejärel 
korduvalt  klahvile. VÕI: Vajutage ja hoidke all  klahvi. Valinud 
soovitud tähe, vajutage funktsioonile Kasuta või  klahvile.

• Erisümbolite sisestamiseks: vajutage ja hoidke all  klahvi, leidke vajalik 
sümbol ning vajutage Kasuta või .

2. Kui ekraanil on soovitud sõna, kinnitage see tühiku sisestamisega, vajutades 
 klahvile ning kirjutage järgmine sõna.

• Kui tegemist ei ole soovitud sõnaga, vajutage Valikud, valige Vasted ning 
valige soovitud sõna ja vajutage funktsioonile Kasuta. VÕI: vajutage nii 
mitu korda  klahvile, kuni otsitav sõna ilmub ekraanile.

• Kui sõna järel näete “?”sümbolit, siis puudub sõnastikus otsitav vaste. Uue 
sõna lisamine sõnaraamatusse: vajutage Tähth., sisestage sõna ja vajutage 
Salvesta.

3. Sõnastikupõhist tekstisisestust kasutades vajutage funktsioonile Valikud, mis 
võimaldab ühtlasi ligipääsu ka järgnevatele funktsioonidele:

• Lisa sõna / Sõna muutmine: saate uute sõnadega sõnastikku täiendada ka 
tavapärasel tekstisisestamise meetodil. Lisa sõna näete ekraanil, kui ühtegi 
sõna ei ole alla kriipsutatud, s.t. muutmiseks valitud. Sõna muutmine ilmub 
ekraanile allakriipsutatud sõna puhul.

• Lisa sümbol: erisümboli saate valida loetelust.

Liitsõnade kirjutamine
Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega  klahvile. Sama 
korrake sõna viimase osaga.
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Tavaline tekstisisestus
Kontrollige, kas ekraani ülaosas on  tähis. Vajutage klahvile üks kord või 
rohkem, kuni soovitud sümbol nähtavale ilmub. Kõik olemasolevad tähed ei ole 
klahvidel märgitud. Olemasolevate tähtede valik sõltub funktsiooni Telefoni keel 
seadest menüüs Telefoni seaded, vt lk 75.

• Kui järgmine sisestatav täht paikneb samal klahvil, kus praegunegi, oodake 
kuni kursor nähtavale ilmub ja sisestage siis vajalik täht.

• Tavalise kirjavahemärgi või erisümboli lisamiseks vajutage mitu korda  
klahvile. VÕI: vajutage  klahvile, leidke sümbol ja vajutage valikule Kasuta.

Teksti kirjutamise üldised juhised
• Tühiku sisestamiseks vajutage .

• Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahvi.

• Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage valikule Kustuta. 
Mitme tähe kustutamiseks vajutage ja hoidke all Kustuta klahvi.

• Tähe asendamiseks vajutage mitu korda  klahvile ja jälgige ühtlasi ekraani 
ülaosas olevat indikaatorit, näiteks: Abc.

• Numbri lisamiseks vajutage ja hoidke vajalikku klahvi. Mitme numbri 
lisamiseks vajutage ja hoidke  ning sisestage vajalikud numbrid. Teksti 
kirjutamise jätkamiseks vajutage ja hoidke .



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 35

4. Menüü kasutamine

Teie telefon pakub suurt hulka funktsioone ja need on grupeeritud menüüdesse. 

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti 
vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake umbes 15 sekundit. 

Abiteksti saab kas sisse või välja lülitada kasutades valikufunktsiooni Abitekstide 
aktiveerimine menüüs Telefoni seaded, vt lk 75.

■ Menüüfunktsiooni avamine
Sirvimise teel
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü.

2. Sirvige  või  klahvi abil peamenüüd, ja leidke näiteks: Seaded, menüü 
avamiseks vajutage Vali.
Kui ekraanil kuvatakse menüü Ruudustik, võite peamenüüde sirvimiseks 
kasutada suvalist sirvimisklahvi. Menüükuva vahetamiseks vaadake Menüü 
esitus lõigust "Ekraaniseaded" leheküljelt 68.

3. Leidke alammenüü , näiteks Kõne seaded, ning vajutage Vali.
Kui alammenüü sisaldab täiendavaid alammenüüsid, näiteks Kiirvalimine, 
korrake sama toimingut.

4. Leidke sobiv seadevalik, näiteks Väljas, ning vajutage Vali. 
Vajutage Tagasi, et naasta eelmisele menüütasemele ja vajutage Välju või  
klahvile ootere¾iimi minekuks.
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Otsevaliku teel
Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Otsevaliku number 
asetseb ekraani paremas ülanurgas.

Vajutage ootere¾iimis Menüü. Kahe sekundi jooksul sisestage soovitud peamenüü 
otsevaliku number. Alammenüü ja seadevaliku avamiseks korrake sama liigutust. 
1. menüü avamiseks vajutage Menüü ja sisestage  ning .
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■ Menüüfunktsioonide loend
1. Sõnumid

1. Tekstisõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Koosta SMS meil
4. Saadetud
5. Arhiiv
6. Blanketid
7. Minu kaustad
8. Kustuta sõnumeid

2. Multim. sõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Koostatud
4. Saadetud
5. Salvestatud
6. Kustuta sõnumeid

3. Kõnepost
1. Kõneposti kuulamine
2. Kõneposti number

4. Infosõnumid
1. Infoteenused
2. Teemad
3. Keel
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4. SIMile salvestatud infoteemad1

5. Loe2

5. Sõnumi seaded
1. Tekstisõnumid
2. Multim. sõnumid
3. Muud seaded

6. Teenuse juhtimine
2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine

1. Kõik
2. Vastamata
3. Vastuvõetud
4. Valitud

5. Kõnede kestus
1. Viimase kõne kestus
2. Vastuvõetud kõnede kestus
3. Valitud kõnede kestus
4. Kõnede kestus kokku
5. Nulli arvestid

1. Märge on vaid siis nähtav, kui teabesõnumi teemat saab SIM-kaardile salvestada.
2. Märge nähtav üksnes vastuvõetud teabesõnumite olemasolul.
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6. GPRSi andmeloendur
1. Viimasel seansil saadetud andmed
2. Viimasel seansil saadud andmed
3. Saadetud andmed kokku
4. Vastuvõetud andmed kokku
5. Nulli loendurid

7. GPRS-ühenduse taimer
1. Viimase seansi kestus
2. Seansside kestus kokku
3. Nulli taimerid

3. Kontaktid
1. Otsi
2. Lisa kontakt
3. Kustuta
4. Kopeeri
5. Seaded

1. Mälu valik
2. Kontaktide esitusviis
3. Mälu olek

6. Kiirklahvid
7. Infonumbrid1

8. Teenuste numbrid 1

9. Minu numbrid
10. Helistajagrupid

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
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4. Seaded
1. Profiilid
2. Tooni seaded

1. Saabuva kõne märguanne
2. Helin
3. Helina tugevus
4. Vibroalarm
5. Sõnumi märguande toon
6. Klahvitoonid
7. Hoiatustoonid
8. Helistajagrupid

3. Ekraani seaded
1. Taust
2. Värvilahendused
3. Operaatori logo
4. Pimenduspildi taimaut
5. Ekraani heledus
6. Menüü esitus

4. Kellaaja ja kuupäeva seaded
1. Kell
2. Kuupäev
3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus

5. Oma otseteed
1. Parem valikuklahv
2. Vali Ava valikud
3. Korrasta Ava valikud
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6. Ühenduvus
1. Infrapunane
2. GPRS

7. Kõne seaded
1. Kõnede suunamine
2. Helitugevuse autom. regulaator
3. Suvaklahviga vastamine
4. Automaatne kordusvalimine
5. Kiirvalimine
6. Koputus
7. Kokkuvõte pärast kõnet
8. Minu helistaja ID näitamine
9. Väljuvate kõnede liin1

8. Telefoni seaded
1. Telefoni keel
2. Mälu olek
3. Automaatne klahvilukustus
4. Kärjeinfo kuvamine
5. Tervitustekst
6. Võrgu valik
7. SIM-rakenduste kinnitamine
8. Abitekstide aktiveerimine
9. Tervitusmuusika

9. Lisatarviku seaded2

1. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
2. Teadet näete ainult siis, kui telefon on ühendatud ühilduva lisatarvikuga.
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10. Turvaseaded
1. PIN-koodi küsimine
2. Kõnepiirangu teenus
3. Määratud numbrid
4. Piiratud kasutajagrupp
5. Turvatase
6. Pääsukoodid

11. Algseadete taastamine
5. Galerii

1. Vaata kaustu
2. Lisa kaust
3. Kustuta kaust
4. Muuda kausta nimi
5. Aktiveer.võtmed
6. Galeriilingid

6. Meedia
1. Kaamera

1. Tavafoto
2. Portreefoto
3. Ööre¾iim
4. Aegvõte
5. Seaded

2. Raadio
3. Diktofon
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7. Organiseerija
1. Äratuskell
2. Kalender
3. Kalkulaator

8. Rakendused
1. Mängud
2. Kogu

9. Teenused
1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Vastuv. teenused
4. Allalaadimise lingid
5. Seaded
6. Ava aadress
7. Tühjen. vahemälu

10. Ava
11. SIM-teenused1

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.
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5. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)
Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada teksti- ja 
multimeediasõnumeid ning e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.

Teksti- ja piltsõnumid (SMS)
SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu võtta mitmest tavalisest 
tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). See võib 
mõjutada sõnumite maksumust.

Tekstsõnumid võivad sisaldada pilte. Iga piltsõnum koosneb mitmest 
tekstsõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe 
tekstsõnumi saatmine.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada 
sõnumikeskuse number, vaadake "Sõnumiseaded" leheküljelt 54.

Märkus: Piltsõnumi funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja 
toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel 
on piltsõnumi funktsioon olemas.

Sõnumi kirjutamine ja saatmine
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ning Koosta 

sõnum. VÕI: vajutage ootere¾iimis  klahvile.

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" leheküljelt 32. 
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Ekraani parempoolses ülaservas näidatakse võimalikku kasutatavate sümbolite 
arvu ja kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, 
näiteks 120/2. Eri-sümbolid (Unicode) võivad vajada rohkem sõnumiruumi kui 
tavalised sümbolid.

• Pildi lisamiseks tekstile vajutage Valikud ja valige menüüfunktsioon Lisa 
pilt. Leidke soovitud pilt ja vajutage Vaata ning Lisa.

• Pildiga varustatud sõnumi vaatamiseks enne ärasaatmist vajutage 
funktsioonile Valikud ja valige Eelvaade. Pildi muutmiseks või selle 
kustutamiseks sõnumist vajutage Valikud ja valige soovitud funktsioon.

• Et kasutada sõnumi koostamise alusena valmisteksti, vajutage Valikud ja 
valige Kasuta blanketti ja seejärel soovitud blankett.

• Nime sisestamiseks kontaktide loendist vajutage funktsioonile Valikud ja 
valige Lisa number. Vajutage funktsioonile Otsi või  klahvile ja valige 
kontaktide loendist number.

• Nime lisamiseks kontaktide loendist vajutage Valikud, valige Lisa kontakt, 
valige vajalik nimi ja vajutage Valikud. Valige Lisa kontakt või valige Vaata 
andmeid, kui soovite lisada nime juurde salvestatud numbrit või teksti.

• Sõnumi salvestamiseks funktsiooni Arhiiv, kausta Blanketid või ka Teie enda 
loodud alamkausta kaustas Minu kaustad, vajutage Valikud ja valige 
seejärel Salvesta sõnum.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage  klahvile või vajutage funktsioonile Valikud ja 
valige Saada, sisestage saaja telefoninumber või otsige see üles kontaktide 
loendist ning vajutage OK.
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Teine võimalus: vajutage funktsioonile Valikud ja valige Saatmisvalikud. 
Valige 

• Saada mitmele, et saata sõnumit mitmele adressaadile. Leidke adressaat 
ning vajutage Saada. Kui olete edastanud sõnumi kõikidele adressaatidele, 
vajutage Valmis.

• Saatmisprofiil, et saata sõnumit varem koostatud seadeid kasutades. 
Vaadake "Sõnumiseaded" leheküljelt 54.

Saadetud sõnum on salvestatud Saadetud kausta.

Märkus: Saates e-kirju SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefon näidata teadet 
Sõnum saadetud. Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist on ära 
saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei 
raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-
teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole. 

E-kirja kirjutamine ja saatmine
Enne kui saate SMS-i vahendusel e-kirja saata, tuleb salvestada vajalikud seaded, 
näiteks Sõnumite saatmisviis ja E-maili server. Üksikasjalikumat teavet saate 
lõigust "Sõnumiseaded" leheküljelt 54. 

E-posti teenuse tellimisinfo ja muu teabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või 
teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamiseks telefoniraamatusse 
vaadake "Mitme telefoninumbri või tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde" 
leheküljelt 61.

1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Koosta SMS meil.

2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see kontaktide loendist, ja 
vajutage OK.
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3. Soovi korral sisestage sõnumi teema ja vajutage OK.

4. Kirjutage e-kiri.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage funktsioonile Valikud, valige Saada meil SMSiga 
ja vajutage OK.

Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguteenuse kaudu, võib ilmuda Teie telefoni 
ekraanile Sõnum saadetud. Teate ilmumine kinnitab, et kiri edastati telefonist e-
posti serverisse. See ei tõenda e-kirja vastuvõtmist adressaadi poolt. Täiendavat 
teavet e-posti teenuste kohta saate teenusepakkujalt.

Teksti- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine
Kui Teile on saabunud sõnum, ilmub ekraanile  tähis ning saabunud sõnumite 
arv koos teatega  sõnumit vastu võetud.

Kui  indikaator vilgub, on tekstsõnumite mälu täis. Enne kui saate uusi 
sõnumeid vastu võtta, peate mõned vanad kustutama. Vaadake leheküljelt 53. 
Tekstsõnumid kasutavad ühismälu, vt lk 15.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage Näita, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga 
Välju.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, ja valige 
Sõnumid, Tekstisõnumid ning Vastuvõetud.

2. Kui Teile on saabunud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda ning 
lugege see läbi. Lugemata tekstisõnumit tähistab  sümbol.

3. Vastuse saatmiseks vajutage Valikud, ja leidke funktsioon Vasta. Valige 

• Tühjalt ekraanilt, kui soovite sõnumit kirjutada tühjalt ekraanilt.

• Algtekstilt, kui soovite algsõnumit vastuse koosseisu jätta.
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• Blanketilt või selline tüüpvastus nagu Tänan, kui soovite kasutada 
etteantud teksti uue sõnumi kirjutamisel. Blanketiinfot saate vaadata 
peatükist "Teksti-ja piltsõnumite kaustad" leheküljelt 48.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke 
neid, seejärel kirjutage vastus.

4. Vastuse saatmiseks vajutage Valikud, valige Saada ja vajutage OK. VÕI: 
vajutage  klahvile kaks korda.

Teisi kasutatavaid funktsioone saate vaadata klahviga Valikud
Vajutage sõnumi lugemise ajal Valikud, mis võimaldab ühtlasi ligipääsu 
järgmistele funktsioonidele: Kustuta, Kasuta andmeid, Saada edasi, Muuda 
(tekstsõnumite jaoks) / Muuda tekst (piltsõnumite jaoks), Teisalda, Muuda nimi, 
Kopeeri kalen-sse, Salvesta pilt (piltsõnumite jaoks), Sõnumi andmed.

Valige

• Kasuta andmeid, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-kirja aadress 
või veebilehekülje aadress.

• Kopeeri kalen-sse - märkme kopeerimiseks kalendrisse.

• Salvesta pilt, et salvestada piltsõnumis olev pilt kausta Blanketid.

Teksti-ja piltsõnumite kaustad
Kausta avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid 
ning seejärel Vastuvõetud, Saadetud, Arhiiv, Blanketid või Minu kaustad.

• Blanketid tekstisõnumite salvestamiseks, kui soovite etteantud teksti kasutada 
uue teksti alusena. Tekstiblankette tähistab  ja piltblankette  sümbol.
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Blanketi muutmiseks või kustutamiseks valige soovitud blankett ja vajutage 
Valikud ning valige soovitud funktsioon.

• Minu kaustad võimaldab sõnumite jaoks uusi kaustu luua.

Kausta lisamiseks vajutage Lisa (kui kaustanimestik on tühi) või vajutage 
Valikud ja valige Lisa kaust. Kausta kustutamiseks või nime muutmiseks 
vajutage Valikud ja valige soovitud funktsioon.

Multimeediasõnumid (MMS)
Multimeediasõnum võib koosneda tekstist, helist ja pildist. Telefoniga saab saata 
ja vastu võtta kuni 100 kilobaidi suuruseid multimeediasõnumeid.

Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja 
toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need 
telefonid, millel on multimeediafunktsioon olemas.

Kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Jah või Koduvõrgus, võib iga 
sõnum olla sõltuvalt operaatori või teenusepakkuja kehtestatud hinnakirjast eraldi 
maksustatav.

Multimeediasõnumeid ei saa vastu võtta telefonikõne kestel, mängu mängimise 
või mõne muu Java-rakenduse kasutamise ajal või GSM-andmekandja vahendusel 
võrgus sirvides. (vt. Seadete sisestamine käsitsi lk. 95). 

Kuna multimeediasõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge 
olulistes küsimustes ainuüksi multimeediasõnumile lootma jääge.

Saadetud ja vastuvõetud multimeediasõnumid kasutavad ühismälu, vt lk 15.
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Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine
Enne multimeediasõnumiteenuse kasutamist tuleb määrata vastavad seaded, vt lk 
56. MMS-i tellimisinfot ja muud teavet on võimalik saada võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

Enne multimeediasõnumi saatmist lugege infot leheküljelt 52.

1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja Koosta 
sõnum.

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" leheküljelt 32.

• Pildi või heliklipi lisamiseks vajutage Valikud, valige Lisa ja siis sobiv valik.

Avaneb Galerii kaustade loend. Avage kaust ja leidke sellest sobiv pilt või 
heli, vajutage Valikud ja valige Lisa. Autoriõigustega kaitstud piltide, 
helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja 
edasisaatmine võib olla takistatud.

• Telefoniga on võimalik saata ja vastu võtta mitmest leheküljest ("slaidist") 
koosnevaid multimeediasõnumeid. Uue slaidi lisamiseks sõnumisse 
vajutage Valikud, valige Lisa ja Slaid. Iga slaid võib koosneda tekstist ning 
ühest pildist ja heliklipist.

Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks 
Valikud ja valige Eelmine slaid, Järgmine slaid või Slaidide nimekiri.

Slaidide kuvamisaja määramiseks vajutage Valikud ja valige Slaidide 
ajastus.

Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage Valikud ja valige 
Tekst üleval või Tekst all.
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• Visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks ning ühilduvale seadmele 
edastamiseks vajutage Valikud, valige Lisa ja leidke sobiv funktsioon.

• Nime lisamiseks kontaktide loendist vajutage Valikud, valige Lisavalikud, 
Lisa kontakt ning valige nimi. 

Numbri sisestamiseks kontaktide loendist vajutage Valikud ning leidke 
Lisavalikud ja Lisa number.

• Pildi, slaidi või heliklipi kustutamiseks sõnumist vajutage Valikud ja valige 
funktsioon.

• Sõnumi salvestamiseks kausta Salvestatud, vajutage Valikud ja valige 
Salvesta sõnum.

• Teema lisamiseks sõnumile vajutage Valikud ja valige Lisavalikud ning 
Muuda teema.

• Et vaadata sõnumi suurust ja adressaati, vajutage Valikud ja valige 
Lisavalikud ning Sõnumi andmed.

• Sõnumi või esitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage Valikud ja valige 
Eelvaade.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage Valikud ja valige Saada numbrile (või Saada e-
mailile või Saada mitmele).

Näpunäide: Sõnumi saate telefoninumbrile saata ka vajutades .

4. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see 
kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage OK.
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Kui valisite punktis 3 Saada mitmele, vajutage Valikud, valige Otsi numbrit või 
Otsi e-maili, ja valige adressaadid ükshaaval kontaktide loendist. Sõnumi 
saatmiseks vajutage , või vajutage Valmis ning Valikud ja valige Saada.

Saatmist ootavad sõnumid salvestatakse kausta Koostatud. Saadetud sõnumeid 
salvestatakse Saadetud kausta, kui valiku Salvesta saadetud sõnumid seadeks on 
Jah. Vaadake "Multimeediasõnumite seaded" leheküljelt 56.

Meelespea multimeediasõnumite saatmiseks
• Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstsõnumi 

saatmiseks. Saatmise ajal on näha liikuvat indikaatorit  ning Teil on 
võimalik kasutada telefoni muid funktsioone.

Kui saatmine on häiritud, üritab telefon sõnumit saata mitu korda. Kui see ei 
õnnestu, jääb sõnum kausta Koostatud ning Te võite saatmist hiljem korrata.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine
Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete ekraanil liikuvat  tähist. 
Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile  tähis ja teade Multimeedia 
sõnum vastu võetud.

Kui  indikaator vilgub, on multimeediasõnumite mälu täis. Enne kui saate uusi 
sõnumeid vastu võtta, peate mõned vanad kustutama, vaadake leheküljelt 53.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage Näita, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga 
Välju.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige 
Sõnumid, Multim. sõnumid ja Vastuvõetud. Valige loendist soovitud sõnum. 
Lugemata tekstsõnumit tähistab .
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2. Sirvige sõnumit. Kui sõnumis on slaididest koosnev esitlus, esitab telefon selle 
automaatselt.

Alltoodud funktsioonide kasutamiseks vajutage Valikud: Kustuta sõnum, Vasta 
/ Vasta kõigile, Edasta numbrile / Edasta e-mailile / Edasta mitmele, Sõnumi 
andmed, Näita esitlust, Jätka esitlust, Vaata teksti, Ava pilt, Ava heliklipp. 
Valige

• Vaata teksti, et vaadata sõnumile lisatud teksti.

• Ava pilt, et vaadata sõnumile lisatud pilti. Vajutage Valikud, et pilti 
suurendada, salvestada see menüüsse Galerii, muuta pildi kontrastust või 
vaadata pildiga seonduvat infot.

• Valige Ava heliklipp ja vajutage Valikud, et kuulata heliklippi, salvestada 
klipp menüüsse Galerii või vaadata klipiga seonduvat infot.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, 
muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumite kustutamine
Teksti või multimeediasõnumi kustutamiseks vajutage Valikud ja valige soovitud 
funktsioon.

Kõikide sõnumite kustutamiseks teatud kaustast või kõikidest kaustadest:

1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid või Multim. 
sõnumid, seejärel Kustuta sõnumeid.

2. Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige kaust ning vajutage OK. 
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Kõigi sõnumite kustutamiseks tekstsõnumite kaustadest valige Kõik sõnumid 
ja vajutage OK.

Kõnepost
Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid ja Kõnepost. Kõneposti numbri 
salvestamiseks valige Kõneposti number, kõneposti helistamiseks valige Kõneposti 
kuulamine.

Näpunäide: Oma kõneposti helistamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi.

Infosõnumid
Antud võrguteenus võimaldab saada erineva sisuga sõnumeid teenusepakkujalt.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Infosõnumid. Infosõnumite 
teemad ja vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.

Sõnumiseaded

Tekstisõnumite ja e-kirjade seaded
Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Tekstisõnumid 
ning Saatmisprofiil. Valige seadete grupp (’saatmisprofiil’), mida soovite muuta. 
Järgmisena valige

• Sõnumikeskuse number, et salvestada tekstisõnumite ja piltsõnumite 
saatmiseks vajalikku telefoninumbrit. Numbri saate võrguoperaatorilt. 
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• Valige Sõnumite saatmisviis, et määrata sõnumi tüüp - Tekst, E-mail, Piipar või 
Faks (võrguteenus).

• Sõnumi kehtivus, et valida kui pika aja vältel teenusepakkuja peaks üritama 
Teie sõnumit adressaadile saata (võrguteenus).

• Vaikimisi saaja number, et salvestada telefoninumbrit, millele antud 
saatmisprofiililt sõnumid saadetakse. Näete seadet, kui funktsiooni Sõnumite 
saatmisviis seadeks on Tekst.

Kui funktsiooni Sõnumite saatmisviis seadeks on E-mail, siis seade E-maili 
server võimaldab Teil salvestada meilieserveri telefoninumbri.

• Saateraportid, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).

• Kasuta GPRSi ja Jah, et seadistada telefon tekstsõnumite saatmiseks vastava 
teenuse olemasolul (E)GPRS-ühenduse kaudu. Samuti valige funktsiooni 
GPRS-ühendus seadeks Pidev online, vaadake "GPRS" leheküljelt 72.

• Valige Vastus sama keskuse kaudu, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi 
saatmist Teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).

• Valige Muuda saatmisprofiili nimi ja muutke valitud profiili nimetust. Algse 
saatmisprofiili nime ei saa muuta.

Ülekirjutamise seaded
Võite seadistada telefoni automaatselt vanu sõnumeid uutega asendama. 
Vajutage ootere¾iimis Menüü , valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Tekstisõnumid ja 
Saadetud kausta ülekirjutamine või Vastuv. sõnumite ülekirjutamine. Valige 
Lubatud, et vanad sõnumid kaustas Saadetud või Vastuvõetud uutega asendada.
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Multimeediasõnumite seaded
Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded ja Multim. sõnumid. Valige

• Salvesta saadetud sõnumid ja Jah, et telefon salvestaks saadetud 
multimeediasõnumid kausta Saadetud. Kui valite Ei, saadetud sõnumeid ei 
salvestata.

• Saateraportid, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).

• Slaidide ajastus vaikimisi, et määrata esitluses slaidide vaikimisi valitav 
kuvamisaeg.

• Multimeedia vastuvõtmine, vajutage (Jah), et multimeediasõnumid vastu võtta 
või (Ei), et võimaldada nende vastuvõtmist ainult oma Koduvõrgus.

• Saabuvad multimeedia sõnumid telefoni seadmiseks automaatsele 
multimeediasõnumite vastuvõtule(Võta vastu) või valige Keeldu, kui Te ei soovi 
multimeediasõnumeid vastu võtta.

Kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Ei, ei ole seda valikut 
näha.

• Ühenduse seaded, et määrata brauseri seaded saabuvate 
multimeediasõnumite allalaadimiseks. Aktiveerige seadekogum kohas, kuhu 
soovite seaded salvestada ja seejärel muutke need. Vaadake ka "Seadete 
sisestamine käsitsi" leheküljelt 95.

Õigete seadete leidmiseks võtke ühendust võrguoperaatori või 
teenusepakkujaga. 
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• Reklaamide vastuvõtmine, et lubada või keelata reklaami vastuvõtmist. Seade 
ei ole nähtav kui valiku Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Ei või valiku 
Saabuvad multimeedia sõnumid seadeks on Keeldu.

Tähesuuruse valikud
Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage 
Menüü, valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Muud seaded ja Kirjasuurus.

Teenuse juhtimise käsklused
Teenuse tellimuse võite saata oma teenusepakkujale (võrguteenus). Menüü 
avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid ja Teenuse juhtimine. 
Leidke soovitud sümbolid ning vajutage Saada.

■ Kõneregister (menüü 2)
See menüü näitab telefoni poolt registreeritud vastamata, 
vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet Teie 
kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid
Et näha vastamata ja vastatud kõnesid ning valitud numbreid, vajutage 
ootere¾iimis Menüü ja valige Kõneregister. Valige 

• Vastamata kõned, et näha kuni kümmet telefoninumbrit, millelt on hiljuti Teile 
helistada püütud (võrguteenus).
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• Vastuvõetud kõned, et vaadata kuni 10 viimast telefoninumbrit, millelt olete 
kõne vastu võtnud (võrguteenus).

• Valitud numbrid, et vaadata kuni 10 viimast telefoninumbrit, millele olete 
helistanud või üritanud helistada. Vaadake ka "Helistamine viimativalitud 
numbrile" leheküljelt 28.

• Viimaste kõnede kustutamine, et kustutada vastamata ja vastatud kõnede ja 
valitud numbrite loetelu. 

Märkused vastamata ja vastatud kõnede ning valitud numbrite kohta
• Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt 

kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, kui telefon on sisse lülitatud ning asub 
võrgu teeninduspiirkonnas.

• Vajutades funktsiooni Valikud menüüdes Vastamata kõned, Vastuvõetud 
kõned või Valitud numbrid, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, 
helistada salvestatud numbrile, salvestada selle telefoniraamatusse või 
nendele numbritele sõnumeid saata. 

Kõneaja ja -maksumuse loendurid
Märkus: Teenusepakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna 
see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kõneregister. Valige

• Kõnede kestus, et kontrollida vastu võetud ja välja helistatud kõnede 
ligikaudset kestust.
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• GPRSi andmeloendur, et kontrollida saadetud ja vastu võetud (E)GPRS 
andmemahtu.

• GPRSi andmeloendur, et kontrollida saadetud ja vastu võetud (E)GPRS 
andmemahtu.

■ Kontaktid (menüü 3)
Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) 
telefoni mällu või SIM-kaardile.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid.

Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub nimede pikkusest ning telefoninumbrite 
ja tekstimärkmete arvust ja pikkusest. Telefon toetab SIM-kaarte, mis on 
võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Telefoni mällu salvestatud kontaktid kasutavad ühismälu, vt lk 15.

Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks
Funktsioonidele ligipääsuks vajutage ootere¾iimis Kontakt. (või vajutades Ava 
ning valides Kontaktid).

Teatud funktsioonidele pääseb ligi järgmiselt: Vajutage ootere¾iimis , leidke 
nimi, vajutage Andmed, leidke vajalik number või tekst ja vajutage Valikud ning 
valige funktsioon.

Kontaktiloendi avamiseks kõne ajal vajutage Valikud ja valige Kontaktid.
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Kontaktiseadete valimine
Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja siis Seaded. Valige

• Mälu valik, et valida, kumba mällu kontaktid salvestatakse. Kui soovite nimesid 
ja telefoninumbreid mõlemast mälust otsida, valige Telefon ja SIM. Sel juhul 
salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

• Kontaktide esitusviis, et valida, mitu nime, numbrit ja pilti kontaktides korraga 
näidatakse. Näiteks, valige Nimi ja pilt, et vaadata nime koos pildiga.

• Mälu olek, et vaadata, kui palju on valitud mälus ruumi kontaktandmete 
salvestamiseks.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid, siis Lisa kontakt.

2. Et salvestada, sisestage nimi ja vajutage OK.

3. Et salvestada, sisestage telefoninumber ja vastav kood ning vajutage OK.

• Kui kasutate telefoni välismaal, vajutage kaks korda  klahvile (et 
sisestada +) ja seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees 
olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage Valmis.

Näpunäide: Nime ja telefoninumbri kiirsalvestamiseks valige ootere¾iimis 
telefoninumber ja vajutage funktsioonile Valikud ja seejärel Salvesta.
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Mitme telefoninumbri või tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde
Telefoni sisemises kontaktide mälus saab nimede juurde salvestada mitu 
telefoninumbrit ja lühikesi tekstimärkmeid.

Esimene nime juurde salvestatud telefoninumber saab põhinumbriks. 
Põhinumbrile osutab raam numbritüübi pildi ümber, näiteks . Kui valite 
kontaktide loendist nime, näiteks selleks ,et välja helistada, kasutab telefon alati 
põhinumbrit, kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on mälu Telefon või Telefon ja SIM.

2. Vajutage ootere¾iimis  klahvile.

3. Leidke nimi, mille juurde soovite numbri või tekstilõigu salvestada, ja vajutage 
Andmed.

4. Vajutage funktsioonile Valikud, valige Lisa number, Lisa andmed või Muuda 
tüüp.

• Telefoninumbri lisamiseks valige Lisa number ja numbri liik. Et salvestada, 
sisestage number ja vajutage OK.

• Tekstilõigu lisamiseks valige Lisa andmed ja teksti liik, nagu näiteks E-maili 
aadress. Erisümbolite lisamiseks vajutage  klahvile.

• Valitud numbriliigi või tekstilõigu muutmiseks, valige Muuda tüüp ja 
soovitud liik. 

5. Ootere¾iimi pöördumiseks vajutage Tagasi ning siis, Välju.
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Põhinumbri muutmine
Vajutage ootere¾iimis , leidke vajalik nimi ja vajutage Andmed. Valige 
põhinumbriks Teie enda poolt valitud number. Vajutage funktsioonile Valikud ja 
valige Vaikimisi numbriks.

Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile
Telefoni sisemisse mällu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada 
pildi. Vastavalt numbrilt saabuva kõne vastuvõtmisel ilmub valitud pilt ekraanile.

Vajutage ootere¾iimis  klahvile, valige nimi (ja number), millele soovite pildi 
lisada, ning seejärel vajutage Andmed. Vajutage Valikud ja valige Lisa pilt. Avaneb 
Galerii kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage Valikud ja valige 
Kontaktidesse.

Nime otsimine kontaktide loendist
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja Otsi. VÕI: vajutage 

ootere¾iimis  klahvile.

2. Kui soovite nime leida, sisestage soovitud nime esitäht(tähed).

3. Leidke vajalik nimi ja vajutage Andmed. Kui nimi on salvestatud SIM-kaardile, 
 on ekraanil vastav märge.

4. Vaadake sirvides telefoninumbreid ja nimedele lisatud tekstimärkmeid.
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Kontaktkirjete kustutamine
Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid, ja Kustuta. Valige Ükshaaval või 
Kustuta kõik.

Nime ja numbri kustutamisel kustuvad ühtlasi ka numbrile lisatud lisanumbrid, 
tekstilõigud ja pildid. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse 
Galerii.

Nime juurde salvestatud numbri, tekstimärkme või pildi kustutamine
Vajutage ootere¾iimis , valige nimi (ja number) ning vajutage Andmed. Valige 
kustutatav number, tekstimärge või pilt ja vajutage Valikud, valige sobiv 
funktsioon ja vajutage OK.

Nime, numbri või tekstilõigu muutmine
Vajutage  ootere¾iimis, valige nimi ja vajutage Andmed. Leidke vajalik nimi, 
number või tekstimärge ja vajutage Valikud. Valige funktsioon, näiteks Muuda 
andmeid, et tekstimärget muuta.

Kontaktide kopeerimine
Nimesid ja telefoninumbreid saate kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja 
vastupidi. Telefoni salvestatud tekstimärkmeid ja pilte ei kopeerita SIM-kaardile.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid, seejärel Kopeeri. Valige 
kopeerimise suund. Valige Ükshaaval, Kõik või Vaikimisi numbrid (on telefonist 
kopeerimisel nähtavad). Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid 
säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt Säilita algne või Teisalda algne.
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Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid
Järgnevate funktsioonide avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige 
Kontaktid. Valige

• Infonumbrid - teenusepakkuja infonumbrile helistamiseks, kui viimane on Teie 
SIM-kaardil olemas (võrguteenus).

• Teenuste numbrid - teenusepakkuja numbrile helistamiseks, kui viimane on 
Teie SIM-kaardil olemas (võrguteenus).

• Minu numbrid, et vaadata Teie SIM-kaardiga seotud numbreid.

• Helistajagrupid, et moodustada loendi Kontaktidnimede ja numbrite baasil 
kontaktgruppe. Iga grupi jaoks võite valida helina ja logo, mis ilmub ekraanile, 
kui helistatakse vastavasse gruppi kuuluvalt telefoninumbrilt.

Võite valida järgmiste funktsioonide hulgast: Grupi nimi, Grupi helin, Grupi 
logo, Grupi liikmed. 

Kui valisite Grupi liikmed, vajutage Lisa (või vajutage funktsioonile Valikud ja 
valige Lisa kontakt) uue nime lisamiseks gruppi. Nime kustutamiseks grupist, 
vajutage Valikud ja leidke Kustuta kontakt. 

Vaadake ka "Helistajagrupid" lõigus "Toonide seaded" leheküljelt 67.

Kiirklahvid
Võite valida, et klahvid  kuni  toimiksid kiirvalimisklahvidena. Kõne 
sooritamise kohta kiirvalimisfunktsiooni abil vt lk 28.
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Kiirvalimisklahvile telefoninumbri määramine
Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid ja seejärel Kiirklahvid. Leidke 
vajalik klahv ning vajutage Määra. Vajutage Otsi ning valige nimi ja seejärel 
number, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui number on juba sellele klahvile määratud, võite määratud numbrit vaadata, 
muuta või kustutada vajutades Valikud ja valida soovitud funktsiooni.

Visiitkaardid
Võite saata ja vastu võtta isiku kontaktandmeid visiitkaardi kujul.

Visiitkaarti võite saata ühilduvale telefonile või muule seadmele, mis vCard-
standardit toetab: Vajutage ootere¾iimis , valige vajalik nimi ja vajutage 
Andmed. Vajutage Valikud ja valige Saada visiitkaart. Valige Infrapunasega või 
Tekstisõnumiga (võrguteenus).

Kui Teile on saadetud visiitkaart, vajutage Näita, visiitkaardi salvestamiseks 
telefoni mällu vajutage Salvesta. Kui Te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage 
Välju ja siis OK.

■ Seaded (menüü 4)
Selles menüüs saate telefoni erinevaid seadeid muuta. Võite samuti 
taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Selle menüü avamiseks: Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Seaded.
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Profiilid
Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik muuta 
telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Seaded ja siis 
Profiilid.

1. Valige aktiveeritav profiil, mille seadeid soovite muuta.

2. Valige Aktiveeri, Muuda või Ajastatud.

• Valitud profiili aktiveerimiseks valige Aktiveeri.
• Profiili aktiveerimiseks teatud ajaperioodiks valige Ajastatud ja määrake 

lõpuaeg. Kui see ajavahemik möödub, siis aktiveerub eelmine, ajastamata 
profiil.

• Profiili seadete muutmiseks valige Muuda. Leidke seade, mida soovite 
muuta ja tehke muudatused.

Seadete kohta vaadake Toonide seaded leheküljelt 67. Funktsiooni Profiili 
nimi abil saate valitud profiili muuta. Profiili Tavaline ei saa ümber 
nimetada.

Hetkel aktiivse profiili tähis on ootere¾iimi ekraanil näha, välja arvatud juhul, kui 
Tavaline profiil on aktiivne. Kui profiil on ajastatud, on profiili ees .

Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ootere¾iimis vajutage sisse- ja 
väljalülitamise klahvile , leidke see profiil ja aktiveerige.
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Toonide seaded
Teil on võimalik muuta valitud profiili tooni- ja vibroseadeid. Seadeid saab muuta 
ka menüüs Profiilid, vaadake leheküljelt 66.

Selle menüü avamiseks: vajutage otere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Seaded ja Tooni seaded. Valige

• Valige Saabuva kõne märguanne, et valida, kuidas telefon sissetulnud 
telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: Helin, Valjenev, Üks helin, 
Üks piiks ja Väljas.

• Helin, et määrata saabuva kõne märguande helin. Helina valimiseks menüüst 
Galerii valige Ava Galerii.
Helilõiku saab salvestada ka funktsioonis Diktofon (vt lk 85) ning kasutada 
helinana.

• Helina tugevus, et valida telefoni helinale helitugevus ja sõnumi signaalid.

• Vibroalarm - telefonile saab saabuva kõne või sõnumi märguandeks seada 
värinalarmi. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga, asetatud 
hoidikusse või ühendatud autovarustusega.

• Sõnumi märguande toon võimaldab valida tooni, mida kuulete kui Teile saabub 
sõnum. Toonide valimiseks vastavast loendist valige Helin ja soovitud toon.

• Klahvitoonid, et valida klahvitoonide helitugevus.

• Hoiatustoonid, et määrata telefonile signaal, mis näiteks annab märku aku 
tühjenemisest.
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• Valige Helistajagrupid, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud 
grupi telefoninumbritelt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige Kõik kõned ja 
vajutage Märgi. Vaadake ka funktsiooni Helistajagrupid seadeid menüüs 
Kontaktid.

Kui valiku Saabuva kõne märguanne seadeks on Väljas ja Sõnumi märguande toon 
seadeks on Hääletu, näete ootere¾iimis  märget.

Uute toonide lisamine telefoni
Tekstsõnumi (SMS), multimeediasõnumi (MMS) või võrgubrauseri kaudu 
vahendatavate toonide kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt. Toonid salvestatakse menüüs Galerii.

Ekraaniseaded 
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, ja valige Seaded ja 
Ekraani seaded. Valige

• Valige Taust, et valida ootere¾iimi ekraanile soovikohane taustapilt.

Taustakujunduse valiku leiate menüüfunktsioonist Galerii. Võite salvestada 
uusi pilte näiteks multimeediasõnumitest. Tausta kujundamisel saab kasutada 
ka telefoni kaameraga tehtud pilte.

Kujundist tausta moodustamine: 

• Esmase taustakujunduse valikutes või taustapildi muutmiseks valige Vali 
taustapilt. Leidke vajalik kaust ja vajutage Ava ja leidke pilt. Vajutage 
funktsioonile Valikud ja valige Vali taustaks.

• Kui olete eelnevalt kasutanud taustapilti, kuid siis valinud funktsiooni 
Väljas, valige Sees.
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• Värvilahendused, et muuta telefoni ekraani mõningate elementide värvitooni, 
näiteks signaalitugevuse indikaatori värvi.

• Valige Operaatori logo, et valida, kas telefon näitab ekraanil operaatori logo või 
mitte. Kui telefonil puudub operaatori logo, on vastav funktsioon tuhm.

Infot operaatori logo kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

• Pimenduspildi taimaut, et seada aega, mille möödudes pimenduspilt 
aktiveerub. Pimenduspilt on energiat säästev funktsioon, mis aktiveerub, kui 
ootere¾iimis olevat telefoni ei ole teatud aja vältel kasutatud.

Pimenduspildi saate välja lülitada vajutades suvalisele klahvile.

• Vajutage Ekraani heledus, et muuta heledust. Vajutage  või  klahvile heleduse 
reguleerimiseks, et kinnitada valik, vajutage OK.

• Valige Menüü esitus, et valida põhimenüü esitusviis. Valides funktsiooni 
Loetelu, esitatakse menüüd loeteluna. Kui valite Ruudustik, esitatakse menüüd 
ruudustiku kujul. Ruudustikus esitatakse menüü nimetus ekraani ülaosas.

Kellaaja ja kuupäeva seaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Seaded, seejärel Kellaaja ja kuupäeva seaded. Valige

• Kell kellaaja seadmiseks, kellaaja näitamiseks (või varjamiseks) ootere¾iimi 
ekraanil, 12 tunnise või 24 tunnise kella valimiseks ning ajavööndi 
määramiseks. Kui telefon on ilma akuta olnud, tuleb võib-olla kellaaeg õigeks 
seada.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 70

Kellaseadeid rakendatakse mitmete funktsioonide puhul, näiteks Sõnumid, 
Kõneregister, Äratuskell ja Kalender.

• Kuupäev, et ootere¾iimis oleval ekraanil näidata (või peita) kuupäeva, määrata 
kellaaja seade või selle esitusviis ja kuupäeva eraldaja. Kui telefon on ilma 
akuta olnud, võib juhtuda, et kuupäev tuleb uuesti õigeks seada.

• Valige funktsioon Kuupäeva ja kella autom. uuendus, et telefon korrigeeriks 
kellaaega ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul (võrguteenus).

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, 
kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaaegu.

Oma otseteed
Teil on võimalik määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon ootere¾iimi ekraanil 
ning samuti otsevalikute funktsioone, kui vajutate ootere¾iimis valikule Ava või 
sisenete menüüsse menüüfunktsiooni Ava.

Vaadake ka Ootere¾iim ja ekraani indikaatorid lk 19 ja Ava (menüü 10) lk 103.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Seaded ja Oma 
otseteed. Valige

• Parem valikuklahv, et määrata funktsioon paremale valikuklahvile.

• Ava valikud, et valida otsevalikufunktsioone. Funktsiooni lisamiseks 
otsevalikute loendisse leidke see funktsioon ja vajutage Märgi. Funktsiooni 
kustutamiseks loendist vajutage Vabasta. Muudatuste salvestamiseks 
vajutage Valmis ja Jah.
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• Korrasta Ava valikud, et muuta loendis funktsioonide järjekorda. Leidke 
soovitud funktsioon ja vajutage Teisalda ja valige, kuhu funktsioon salvestada.

Ühenduvus
Selles menüüs on võimalik telefoni infrapunaliidese abil ühendada sobiva 
seadmega ja määrata, millal telefon ühendub (E)GPRS võrku.

Infrapuna
Telefonil on infrapunaliides, mis võimaldab ühendust luua teise ühilduva IrDA-
seadmega, näiteks visiitkaartide või kalendrimärkmete saatmiseks.

Infrapunaliidese aktiveerimiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, 
valige Seaded, Ühenduvus ja Infrapunane.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi 
infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel
• Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning et 

seadmete vahel ei ole takistusi. Infrapunaühenduse ajal on soovitatav, et 
seadmetevaheline kaugus ei ületaks 1 meetrit.

• Andmete saamiseks aktiveerige menüüd avades infrapunaliides. Kui 
andmeedastus ei alga kahe minuti jooksul, on ühendus katkenud ja tuleb 
uuesti käivitada.

• Oma telefonilt andmete saatmiseks valige funktsioon, millelt soovite 
infrapunaliidese kaudu infot edastada. 
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Infrapunaühenduse olekuandmete kontroll.
• Kui  näit on püsiv, on infrapuna ühendus aktiivne ja Teie telefon on valmis 

saatma ja andmeid vastu võtma.

• Kui  indikaator ekraanil vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust 
saada või on ühendus katkenud.

GPRS
Selles menüüs saate määrata, millal telefon (E)GPRS võrguga ühendada 
(võrguteenus). Üldinformatsiooni (E)GPRS teenuse kohta, vt lk 16.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, valige 
Seaded, Ühenduvus ja GPRS. 

Valige GPRS-ühendus ja Pidev online või Vajadusel. 

• Kui valite Pidev online, registreerib telefon automaatselt (E)GPRS võrku kui 
telefoni sisse lülitate, kus (E)GPRS levi on.

Kui valite Vajadusel, registreerib ja ühendab telefon (E)GPRS võrku vaid siis, kui 
kasutatav funktsioon vajab (E)GPRS teenust. Sel juhul võib ühenduse loomine 
rohkem aega võtta kui Pidev online.

GPRS-indikaatorid
Kui (E)GPRS-i ühendusre¾iimiks on valitud Pidev online ning (E)GPRS on 
kasutatav, ilmub ekraanile .

Kui käivitate funktsiooni, mis vajab (E)GPRS-teenust, siis telefon loob ühenduse 
(E)GPRS-võrguga, ekraanil näete  vastavat märget ning andmeedastus on nüüd 
võimalik.
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Kui saabub kõne, tekstsõnum või helistate (E)GPRS-ühenduse ajal ise välja, ilmub 
ekraanile , mis näitab, et ühendus on peatatud (ootel). Kõne lõppedes üritab 
telefon ühendust taastada.

Kõneseaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Seaded ja Kõne 
seaded. Valige

• Kõnede suunamine, et suunata saabuvad kõned kõneposti või teisele 
telefoninumbrile (võrguteenus). Suunamisfunktsioonid, mida Teie SIM-kaart 
või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisvalik, näiteks, Kui number on kinni, et saabuv kõne 
suunataks, kui kõne on pooleli või keeldute saabuvast kõnest. Suunamise 
sisselülitamiseks valige Aktiveeri, väljalülitamiseks Lõpeta või kontrollige, kas 
suunamine on aktiveeritud, kasutades funktsiooni Kontrolli olekut.

• Kui valisite Aktiveeri, valige kuhu kõned suunatakse. Mõnede 
suunamisvalikute puhul saate ka valida, mis kellaajast alates kõned 
suunatakse.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni. Kui kõik kõned on 
suunatud, näete ootere¾iimi ekraanil  tähist.

• Helitugevuse autom. regulaator ja Sees, et reguleerida telefoni automaatselt 
hoidma püsivat helitugevust, mille määrate  või  klahvi abil kõne ajal. 
Näiteks, kui ümbrus on mürarikas, tõstab telefon automaatselt helitugevust.
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• Valige Suvaklahviga vastamine ja Sees, et võtta saabuv kõne vastu vajutades 
suvalisele klahvile, välja arvatud sisse-ja väljalülitamisklahv , valikuklahvid 
ja  klahv.

• Automaatne kordusvalimine, et seada telefoni kuni kümmet kordusvalimist 
sooritama, kui helistamine ebaõnnestus.

• Valige Kiirvalimine ja Sees, et helistada kiirvalimisklahvidele määratud 
numbritele vastavat klahvi  kuni  all hoides.

• Valige Koputus ja Aktiveeri, et võrk edastaks teate uue kõne saabumisest 
poolelioleva kõne ajal (võrguteenus).

• Valige Kokkuvõte pärast kõnet ja Sees, et telefoni seadeks oleks viimase 
kõnekestuse näit.

• Valige Minu helistaja ID näitamine seadeks (Jah), et helistamise ajal 
telefoninumbrit näidata, varjamiseks valige (Ei). Valige Vaikimisi, et taastada 
seade, mille olete võrguoperaatoriga eelnevalt kooskõlastanud. See on 
võrguteenus.

• Valige Väljuvate kõnede liin, et väljahelistamisel valida liini 1 või 2 vahel 
(võrguteenus). Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui valisite Liin 2, kuid ei ole antud võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. 
Kui liin 2 on aktiivne, on ootere¾iimi ekraanil 2.

Kui Teie SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis Lukusta liini lukustada.
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Telefoni seaded
Selle menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, valige 
Seaded ja Telefoni seaded. Valige

• Telefoni keel ning valige telefoni keel. Kui valite SIM-kaardilt, valib telefon 
keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

• Valige Mälu olek, et kontrollida vaba ja kasutatud ühismälu mahtu ja erinevate 
funktsioonide jaoks kasutatud mälu mahtu.

• Automaatne klahvilukustus, et kindla aja möödudes ootere¾iimis klahvid 
automaatselt lukustuksid. Vaadake ka "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" 
leheküljelt 30.

Automaatse klahvilukustuse aktiveerimiseks valige Sees ja määrake aeg, mille 
järel klaviatuur lukustub. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks valige 
Väljas. 

Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni 
programmeeritud hädaabinumbril (näit. 911, 112 või muu ametlik 
hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number 
ilmub ekraanile pärast viimase numbri sisestamist.

• Valige Kärjeinfo kuvamine, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro 
Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).

• Tervitustekst on tekst, mis ilmub põgusalt ekraanile, kui telefon sisse 
lülitatakse. Märkme salvestamiseks, vajutage Valikud ja valige Salvesta.

• Valige Võrgu valik, et telefon valiks automaatselt piirkonnas toimiva võrgu 
(Automaatne) või valige loetelust ise sobiv võrk (Käsitsi).
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Valitud võrgul peab olema Teie koduvõrgu operaatoriga roaming-leping. Kui 
ekraanil on Juurdepääsu pole, tuleb valida mõni teine võrk.

Telefon kasutab käsitsi võrguotsingut seni, kuni aktiveerite automaatse 
võrguotsingu või paigaldate telefoni sisse teise SIM-kaardi.

• Valige SIM-rakenduste kinnitamine ja Jah, et telefon näitaks kinnitavat 
märget, kui kasutate SIM-kaardi teenust.

• Valige Abitekstide aktiveerimine, et telefon näitaks ekraanil abitekste, mis Teid 
abistavad menüü kasutamisel.

• Valige Tervitusmuusika, et telefon mängiks sisselülitamisel teatud meloodiat.

Lisatarvikuseaded
Võite määrata seaded, mida telefon kindlasti kasutab, kui on ühendatud 
lisatarvikutega.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, valige 
Seaded ja Lisatarviku seaded.

Valige soovitud lisatarvikud, näiteks Peakomplekt või Käed-vabad. Sõltuvalt 
lisatarvikust, on kasutusel järgmised funktsioonid:

• Vaikimisi profiil, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt 
aktiveerub.

• Automaatne vastuvõtt - telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise 
vastu. Kui Saabuva kõne märguanne seadeks on Üks piiks või Väljas, siis ei ole 
automaatne vastuvõtt kasutatav.
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• Valgustus - valgustuse pidevaks sisselülitamiseks (Sees) või selleks, et valgus 
püsiks 15 sekundit pärast klahvivajutust (Automaatne).

• Süütedetektor ja Sees, et telefon lülituks automaatselt välja umbes 20 
sekundit pärast auto süüte väljalülimist. Funktsiooni kohta näete ekraanil 
märget, kui telefon on ühendatud auto täisvarustusega.

• Kasuta tekstitelefoni ja Jah, et kasutada tekstitelfoni seadeid peakomplekti või 
vaegkuuljate lisaseadme asemel.

Olulised ootere¾iimi indikaatorid
Kui telefoniga on ühendatud lisatarvikud, siis on ootere¾iimi ekraanil vastav 
märge (  või ).

Turvaseaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, valige 
Seaded ja Turvaseaded.

Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud 
grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele 
hädaabinumbritele (näit. 911, 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

Valige

• PIN-koodi küsimine, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. 
Mõned SIM-kaardid ei luba seda seadet muuta.

• Kõnepiirangu teenus, et piirata väljaminevaid ja sissetulevaid kõnesid 
(võrguteenus).
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• Määratud numbrid, et piirata kõnesid ja tekstsõnumeid Teie telefonilt ainult 
teatud telefoninumbritele, kui seda võimaldab Teie SIM-kaart (võrguteenus).

Kui valiknumbrid on määratud, saab (E)GPRS-ühendust kasutada ainult 
tekstsõnumite saatmiseks. Sel juhul tuleb adressaadi telefoninumber ning 
sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestada.

• Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste 
grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada. Kui 
tegemist on piiratud kasutajagrupiga,  on grupi number ootere¾iimi ekraanil 
näidatud.

• Turvatase määrab, millal telefon küsib turvakoodi.

Kui valite Telefon, küsib telefon turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.

Valides funktsiooni Mälu, küsib telefon turvakoodi, kui kasutatava mälu 
seadeks on SIM-kaart, kui Te soovite vahetada mälu funktsioonides Telefon või 
Telefon ja SIM ning kopeerida nimesid ja numbreid ühest kontaktiloendist 
teise.

Kui muudate seda seadet, siis numbrid menüüdes Vastamata kõned, 
Vastuvõetud kõned ja Valitud numbrid kustuvad.

• Pääsukoodid, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli. 
Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.
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Algseadete taastamine
Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Seaded ja Algseadete taastamine. Sisestage 
turvakood ja vajutage OK. Pidage silmas, et see funktsioon ei kustuta telefoni 
salvestatud või allalaetud informatsiooni.

■ Galerii (menüü 5)
Antud menüüs on võimalik hallata graafilisi pilte, fotosid, 
helisalvestisi ja helindeid, mis on salvestanud näiteks 
multimeediasõnumeist. Failid on paigutatud kaustadesse.

Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. 
Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või 
ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights 
Management" (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega 
kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel 
kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu 
kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või 
eraldi, sõltuvalt teenusepakkujast. Kasutusvõtmeid on võimalik uuendada. Enne 
sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutusvõtme tingimustega, kuna veebilehtede 
sisud on tihti tasulised.

Galerii kasutab ühismälu, vaadake leheküljelt 15.

1. Vajutage Menüü ja valige Galerii. Avaneb valikloend.

2. Kaustade loendi avamiseks valige Vaata kaustu.
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Muud valikud on:

• Lisa kaust, Kustuta kaust, Muuda kausta nimi: Võite lisada uue kausta, 
kustutada vana või muuta valitud kausta nime. Algseid kaustu ei saa 
kustutada ega ümber nimetada.

• Aktiveer.võtmed: sirvige olemasolevate kasutusvõtmete loendit. Leidke 
vajalik fail ning vajutage Valikud. Kasutusvõtme tingimuste lugemiseks 
valige Andmed.

• Galeriilingid: võite laadida alla pilte ja helinaid (võrguteenus). Vaadake 
"Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine" leheküljelt 16. 

3. Kausta avamiseks valige kaust ja vajutage Ava. Näete kaustas olevaid faile. 

Vajutades funktsioonile Valikud saate vaadata teatud funktsioone, mille 
kirjeldused leiate Galeriifailide funktsioonid leheküljelt 80.

4. Pildi vaatamiseks või helindi kuulamiseks valige soovitud fail ja vajutage 
funktsioonile Valikud ja valige alammenüü Ava. 

Galeriifailide funktsioonid
Kui olete valinud või avanud faili, vajutage Valikud järgnevate funktsioonide 
valimiseks: Ava, Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, 
Vali helinaks, Andmed, Järjesta, Aktiveer.võtmed. Valige

• Saada, et saata fail multimeediasõnumina või infrapunaliidese kaudu.

• Muuda pilti, et lisada valitud pildile teksti, raame või pildilõike või pilti kärpida. 
Vajutage Valikud ja leidke vajalik funktsioon.
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Kui valisite Lisa tekst, sisestage vajalik tekst ja vajutage, OK ja liigutage teksti 
sirvimisklahviga. Kui vajutate Valikud, võite valida stiili, suuruse ja teksti värvi, 
kirja kuju ja teksti ümber pöörata. Muudatuste kinnitamiseks vajutage Valikud 
ja valige OK.

Kui valisite Lisa raam või Lisa lõikepilt, valige sobiv pilt ja vajutage Valikud 
ning sii valige Lisa. Liigutage lisatud pilte sirvimisklahviga ja vajutage OK. 

Et salvestada muudetud pilti GIF-formaadis, vajutage Valikud, valige Salvesta, 
muutke pildi nime, vajutage OK ja valige soovitud kaust.

• Andmed, et vaadata näiteks faili mahtu.

• Järjesta, et järjestada failid ja kaustad nime, kuupäeva, vormingu või suuruse 
järgi.

• Aktiveer.võtmed valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. On valitav üksnes 
siis, kui faili kasutusvõtit saab uuendada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, 
muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Meedia (menüü 6)
Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud kaamerat, FM-
raadiot ja diktofoni.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Meedia.

Märkus: Menüü Meedia kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui 
mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.
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Kaamera
Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videoklippe. Kaamera 
objektiiv on telefoni tagaküljel. Fotosid säilitatakse JPEG-formaadis ühismälus, vt 
lk 15.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Meedia ja 
Kaamera.

Märkus: Jälgige pildistamist keelavaid hoiatusi. Ärge kasutage seda funktsiooni 
kui see ei ole lubatud.

Kui uue foto jaoks ei ole piisavalt ruumi, kustutage vanad fotod või muud failid 
Galerii menüüs.

Pildistamine
1. Menüüs Kaamera saate kaamera re¾iimiks valida Tavafoto, Portreefoto või 

Ööre¾iim. Valige

• Kui soovite salvestada kontaktnime või -numbri juurde foto, valige 
Portreefoto.

• Kui valgus on pildistamiseks liiga nõrk, valige Ööre¾iim.

Näpunäide: Kaamera kiireks aktiveerimiseks ootere¾iimis vajutage .

2. Ekraani kasutamine pildinäidikuna.

Näpunäide: Kaamera kiireks ümberlülitamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi  või , kui ekraanil on liikuv kujutis.
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3. Pildistamiseks vajutage Pildista. Foto salvestatakse kausta Fotod, mis asub 
menüüs Galerii.

4. Valige Tagasi, et teha uus foto või salvestatud foto või Valikud foto 
suurendamiseks, kustutamiseks, ümbernimetamiseks, multimeediasõnumis 
saatmiseks või kontaktandmete juurde salvestamiseks.

Näpunäide: Kaamerale saab määrata 10 sekundilise intervalliga 
võtteseade. Menüüst Kaamera valige Aegvõte ja soovitud kaamera re¾iim. 
Vajutage Alusta. Taimeri töötamise ajal telefon piiksub.

Kaamera seadete kohandamine
Menüüst Kaamera valige Seaded ja

• Pildi kvaliteet ja valige fotofaili vähendamise määr salvestamisel. Valige Väga 
hea, Hea või Rahuldav. Valik Väga hea tagab kvaliteetse foto, kuid võtab 
rohkem mälu.

• Kaamera heliefektid, et määrata katiku ning aegvõtte heli seadeks “sees” või 
“väljas”.

• Vaikimisi pealkiri fotode nimetamiseks. Kui soovite etteantud pealkirja kasutada, 
valige Automaatne. Kui soovite ise pealkirjastada, valige Minu pealkiri.

Raadio
Telefoni sisseehitatud raadiot saab kuulata sisemise valjuhääldi, lisaseadmega 
Music Stand DT-1 või telefoniga ühendatava peakomplektiga. Kui kasutate 
valjuhääldit, hoidke peakomplekti telefoniga ühendatult. Peakomplekti juhe 
funktsioneerib raadioantennina, laske see vabalt rippu.
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Raadiokuulamise ajal võite teha telefonikõnesid ja neid vastu võtta. 
Andmeedastus (E)GPRS või HSCSD ühenduse kaudu võib raadiosaate vastuvõttu 
segada.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü, valige 
Meedia ja Raadio.

Pidage silmas, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud 
piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Meedia ja Raadio.

2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata 
või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile (  - ).

Kui ühilduval peakomplektil on vastav juhtnupp, saate salvestatud kanaleid 
valida selle nupu abil.

3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks Valikud ja valige 
Lülita välja menüüvalikus Raadio. VÕI: vajutage hoidke mis tahes funktsioonis 
või ootere¾iimis all  klahvi.

Raadiojaamale häälestamine ning jaama salvestamine
Kui raadio on sisse lülitatud, saata jaama otsida menüüvalikus Raadio ning 
seejärel salvestada soovitud jaama:

• Automaatotsing: otsingu alustamiseks vajutage ja hoidke all  või  klahvi. 
Otsing katkeb, kui jaam leiti. VÕI: vajutage funktsioonile Valikud, valige 
Automaatotsing ja vajutage otsingu alustamiseks  või  klahvile.
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• Käsitsi otsing: vajutage funktsioonile Valikud ja valige Käsitsi otsing või 
vajutage  klahvile. Vajutage  või  klahvile, et sirvida raadiosagedusi. 
Jaama kiirotsinguks vajutage ja hoidke all ühte neist klahvidest.

• Jaama salvestamiseks: Vajutage funktsioonile Valikud ning valige Määra 
sagedus või vajutage  klahvile. Valige vajaliku jaama sagedus ja vajutage OK.

Jaama salvestamiseks: Vajutage funktsioonile Valikud ja valige Salvesta jaam. 

Teised raadioga seotud valikud
Vajutage Valikud menüüfunktsioonis Raadio, mis võimaldab ligipääsu ka 
järgnevatele funktsioonidele: Kustuta jaam, Muuda nimi, Kõlar / Peakomplekt või 
Mono / Stereo. 

Valige Muuda nimi jaama nime muutmiseks. Kõlar (või Peakomplekt), et kuulata 
raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis).

Helisalvesti
Võite salvestada nime ja telefoninumbrit, et neid hiljem kirja panna.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Meedia ja 
Diktofon.

Märkus: Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadlusandlusest tulenevaid 
ettekirjutisi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud.

• Salvestamise alustamiseks valige Lindista (või vajutage Valikud ja valige 
Lindista kõne kestel). Hoidke telefoni normaalasendis kõrva juures. 

Lindistamise lõpetamiseks vajutage Stopp. Lindistus salvestatakse kausta 
Lindistused, mis asub menüüs Galerii.
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• Viimase lindistuse kuulamiseks, valige Korda viimast.

• Varasemate lindistuste kuulamiseks või muutmiseks valige Lindistused. Avaneb 
Galerii kaustade loend. Avage Lindistused, vajutage Valikud ja valige soovitud 
funktsioon.

• Viimase salvestuse saatmiseks ühilduvale telefonile multimeediasõnumis või 
infrapunaga valige Saada.

■ Organiseerija (menüü 7)
Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud äratuskella, 
kalendrit ja kalkulaatorit.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Organiseerija.

Märkus: Menüü Organiseerija kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui 
mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Äratuskell
Telefoni võib soovitud ajaks äratama seada.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Organiseerija ja Äratuskell.

Äratuse määramiseks valige Äratuse aeg ja Sees, sisestage äratuse aeg ja vajutage  
OK. Äratuse kellaaja muutmiseks valige Sees.
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Äratuse tooni seadmiseks valige Äratuse toon ja soovitud toon. Äratuse tooniks 
võib valida ka raadio.

Kui äratuskell on aktiivne, on ootere¾iimi ekraanil  tähis.

Kui äratuse kellaaeg on saabunud
Telefon hakkab helisema ja plinkima, teatades Äratus!  ning ekraanil on näha õige 
kellaaeg. Äratuse väljalülitamiseks vajutage Stopp. Kui lasete telefonil ühe minuti 
jooksul heliseda või vajutate Kordus, jätab telefon umbes kümneks minutiks 
helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab 
helisema. Kui vajutate Stopp, küsib telefon Teilt, Lülitan telefoni sisse?. Vajutage Ei telefoni 
väljalülitamiseks või Jah helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.

Märkus: Ärge vajutage Jah  kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see 
võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kalender
Kalendrisse saate üles märkida meelespead, olulised telefonikõned, kohtumised ja 
sünnipäevad. Kalender kasutab ühismälu, vt lk 15.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Organiseerija ja 
Kalender. Näha on kuukalender. Võite sirvida läbi päevad, nädalad ja kuud, 
kasutades sirvimisklahve.

Näpunäide: Kalendri kiireks avamiseks ootere¾iimis vajutage .
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Erinevate kalendrifunktsioonide kasutamine
• Kuu ülevaade: See on kuu ülevaade nädalate kaupa. Tänane kuupäev on 

tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on kuupäev paksus 
kirjas. Päeva kohta sisestatud märkmete vaatamiseks (’päeva ülevaade’), valige 
vajalik päev ja vajutage Valikud ja valige Päeva märkmed.

Vajutus klahvile Valikud annab ligipääsu järgmistele funktsioonidele: Nädala 
esitus, Märgi üles, Vali kuupäev, Seaded. Valige

• Seaded kuupäeva ja kellaaja seadmiseks või nende formaadi valimiseks, 
eraldusmärgi (näiteks - ) valimiseks või nädala esimene päeva valimiseks 
(Nädala algus). Funktsioonis Autom. kustutus saate määrata, et telefon 
kustutaks teatud aja möödudes ise vanad kalendermärkmed.

• Päeva ülevaade: Võimaldab näha konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid. 
Märkmete sirvimiseks vajutage  või  ning päevade sirvimiseks  või . 
Vajutage Valikud ja valige Vaata, et avada valitud märge ("märkme ülevaade").

Vajutus klahvile Valikud annab ligipääsu järgmistele funktsioonidele: Märgi 
üles, Kustuta, Muuda, Teisalda, Korda, Vali kuupäev, Saada märge, Kopeeri, 
Seaded. Valige

• Korda märkme kordamise intervalli valimiseks.

• Märkme ülevaade: võimaldab konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid näha.

Võite vajutada Valikud järgmiste funktsioonide saamiseks: Muuda, Kustuta, 
Teisalda, Korda, Saada märge, Kopeeri, Seaded.
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Kalendermärkme salvestamine
Võimaldab kuu, nädala või päeva vaates uue märkme moodustamist.

Kuu või nädala vaates valige soovitud päev ja vajutage Valikud ja valige Märgi 
üles. Leidke vajalik kuupäev, vajutage Valikud ja valige Märgi üles.

Valige märkme tüüp:  Koosolek,  Kõne,  Sünnipäev,  Meeldetuletus,  
Meelespea.

Tehke märge ja salvestage. Näiteks, et salvestada helisignaaliga märget kohtumise 
kohta toimige järgnevalt:

Sisestage kohtumise teema ja vajutage Valikud ning Salvesta. Sisestage asukoht, 
vajutage Valikud ja valige Salvesta. Sisestage alguse aeg ja vajutage OK. 
Sisestage lõpuaeg ja vajutage OK. Kui soovite lisada meeldetuletussignaali, valige 
Tooniga või Hääletu (ilma helisignaalita) ning valige helisignaali aeg.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali
Telefon piiksub ja ekraanile ilmub märge. Kui ekraanil on , saate helistada 
näidatud telefoninumbrile, vajutades . 

Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage Vaata. Kui vajutate 
Kordus ja ekraanil on näha märge, siis helisignaal vaikib umbes kümneks minutiks 
ja kordub seejärel.

Kui Te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks Välju.
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Kalkulaator
Telefoni sisseehitatud kalkulaatorit saab kasutada ka valuutakursside vahe 
ligikaudseks arvestamiseks.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Organiseerija ja 
Kalkulaator.
Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis 
võib ilmneda just suurte arvude jagamisel.

1. Sisestage tehte esimene arv. Vajutage  koma sisestamiseks.

2. Vajutage Valikud ning valige Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur või 
Muuda märki. VÕI: vajutage üks kord  klahvile liitmiseks, kaks korda 
lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.

3. Kui vajalik, sisestage tehte järgmine arv.

4. Tulemuse saamiseks vajutage Valikud ja leidke Vastus.

5. Vajutage ja hoidke all Kustuta uue tehte jaoks.

Valuutakursside vahe arvutamine
1. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Vahetuskurss. Võite 

valida etteantud valuutakursside hulgast. Sisestage vahetuskurss (koma 
sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage OK.

2. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage 
Valikud ja valige Oma rahas või Valuutas.
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Näpunäide: Valuutakursside vahe arvutamiseks ootere¾iimis, sisestage 
konventeeritav summa ja vajutage Valikud ja leidke Oma rahas või 
Valuutas.

■ Rakendused (menüü 8)
Selles menüüs saate kasutada Java-mänge ja telefonis olevaid 
rakendusi.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja leidke 
Rakendused.

Telefon toetab Java 2 Micro Edition-i (J2METM) , mis on spetsiaalselt väikeste 
elektroonikatoodete tarvis kavandatud Java-tehnoloogia.

Enne Java-rakenduste kasutamist peab need telefoni laadima. Java-rakendused 
kasutavad ühismälu, vt lk 15.

Märkus: Menüü Rakendused kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui 
mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängud
Selles menüüs saate mängida telefoni installeeritud Java-mänge.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Rakendused ja Mängud.

Mängu seaded: helinate määramiseks valige funktsioon Seaded, valgustuse ja 
värinad mängudele saate aga määarata menüüvalikus (Värinad). Kui funktsioon 
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Vibroalarm on menüüvalikus Tooni seaded välja lülitatud, siis telefon ei vibreeri 
isegi vastava seade Värinad sisselülitamise korral.

Konkreetse mängu käivitamiseks leidke see mäng valides Vali mäng, vajutage , 
või funktsioonile Valikud ja valige Ava. Võite vajutada Valikud samade 
funktsioonide jaoks nagu menüüs Kogu. Pidage meeles, et mängude mängimisel 
tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (telefon tuleks laadijaga ühendada).

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude salvestamiseks 
valige Mälu.

Mängude allalaadimiseks valige Mängulingid ja vaadake "Funktsioonide ja 
rakenduste allalaadimine" leheküljelt 16. Mängude allalaadimisel saate neid 
salvestada ka menüüsse Kogu, mitte üksnes menüüsse Mängud.

Kogu
Selles menüüs saate kasutada ja hallata telefoni installeeritud Java-rakendusi.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Rakendused ja Kogu.

Rakenduse käivitamiseks valige Vali rakendus. Valige rakendus või rakenduste sari, 
mida soovite kasutada. Vajutage Valikud ja valige Ava, või vajutage , et 
vajalikku rakendust käivitada või rakenduste kogu avada.

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui 
tavaliselt (ühendage telefon laadijaga).
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Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid
Alltoodud funktsioone saab avada vajutades rakenduste loendis funktsioonile 
Valikud. Valige

• Kustuta rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.

• Veebiühendus, et keelata sideühenduse võtmist rakenduse poolt. Valige Esmalt 
küsi, et telefon küsiks pääsuluba, valige Lubatud, et ligipääsu võimaldada või 
Keelatud, kui seda ei soovita.

• Uuenda versiooni, et leida rakenduse uuemat versiooni interneti kaudu 
(võrguteenus).

• Veebileht, et avada rakendusega seotud veebilehte. See valik on antud üksnes 
juhul, kui rakendusel on viide veebilehe aadressile.

• Ühenda läbi, et määrata telefonile kindlad teenuse seaded, kui see on antud 
rakenduse puhul vajalik. Vaikimisi kasutab telefon brauseri seadeid.

• Andmed, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.

Java-rakenduse allalaadimine
Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

• Menüüs Kogu, valige Rakenduslingid. Täiendava info leiate lõigust 
Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine lk 16.

• Vajutage ootereþiimis Menüü ja valige Teenused, et pääseda brauseri 
leheküljele, kust on võimalik vajalikku Java-rakendust alla laadida.

• Kasutage funktsiooni Mängulingid menüüs Mängud.

• Kasutage Nokia Application Installerit, mis kuulub Nokia PC Suite tarkvara 
komplekti ja võimaldab personaalarvutist telefoni uusi rakendusi üle kanda.
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Arvestage, et Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate 
veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate neilt Java-rakendusi alla 
laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid nagu mis 
tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

Pidage meeles, et rakenduste allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse 
Mängud, mitte üksnes menüüsse Kogu.

Mälu oleku kontrollimiseks
Java-rakenduste jaoks oleva vaba mälu kontrollimiseks valige Mälu menüüs Kogu.

■ Teenused (menüü 9)
See menüü sisaldab brauserit, mida on võimalik mitmete teenuste 
jaoks kasutada. Need teenused võivad sisaldada näiteks ilmateadet, 
uudiseid või lennuplaane. 

Selle menüü avamiseks: vajutage oote¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Teenused.

Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. 
Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või 
ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni 
teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab Teile ka 
juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefoni mitmere¾iimilise brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on 
Wireless Mark-Up Language (WML) või HyperText Markup Language (xHTML).
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Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks
1. Salvestage Teid huvitava teenuse ühenduse seaded. Vaadake leheküljelt 95.

2. Looge teenusega ühendus. Vaadake leheküljelt 97.

3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake leheküljelt 97.

4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega sideühendus. Vaadake 
leheküljelt 99.

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks
Vajalikud ühenduse seaded saadetakse Teile võrguoperaatori või konkreetse 
teenusepakkuja poolt OTA-sõnumina (Over The Air). Seaded võib sisestada ka 
käsitsi või salvestada ja muuta Nokia PC Suite-programmi abil.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse 
pakkuja. Seaded võivad saadaval olla näiteks veebileheküljel.

Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine
• Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Salvesta.

• Vastuvõetud seadete vaatamiseks või nendest loobumiseks vajutage 
funktsioonile Valikud ja valige Vaata või Loobu.

Seadete sisestamine käsitsi
1. Menüüs Teenused, valige Seaded, Ühenduse seaded ja Aktiivsed teenuse 

seaded.

2. Leidke ühenduse seadekogum, mille soovite aktiveerida ja vajutage Aktiveeri. 
Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
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3. Valige Muuda aktiivseid teenuse seadeid.

4. Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt saadud seaded.

Esitusviisi seaded
1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja valige Muud valikud ja Esitusviisi seaded. Või 

siis valige menüüst Teenused funktsioon Seaded ja Esitusviisi seaded.

2. Valige
• Teksti ümberkujundamine, et valida, kas tekst, mis tervikuna ühele reale ei 

mahu, jaotub kahele reale.

• Näita pilte, et valida, kas brauser näitab lehekülgedelt pilte või mitte.

• Kirjasuurus, et valida brauseris kuvatava teksti suurust.

• Märkide kodeering, et valida märgistik, mida brauser kasutab juhul, kui 
lehel vastav informatsioon puudub. Samuti saate siin valida, et telefon 
kasutaks veebiaadressi edasisaatmisel teisele ühilduvale telefonole alati 
UTF-8-kodeeringut.

Prääniku-seaded
Saate valida, kas telefon võtab präänikuid vastu või mitte.

Präänik on andmete kogu, milles sisaldub näiteks Teie kasutajainfo, mis 
salvestatakse telefoni vahemällu. Präänikud kustutatakse vahemälu puhastamisel, 
vt lk 101.

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud, valige Muud valikud, Turvalisus ja Präänikud. 
Või menüüst Teenused valige Seaded, Turvaseaded ja Präänikud.

2. Valige Luba või Keeldu.
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Ühenduse võtmine teenusega
1. Aktiveerige teenuse seaded, mida soovite kasutada:

Menüüst Teenused valige funktsioon Seaded ja Ühenduse seaded. Valige 
Aktiivsed teenuse seaded, leidke ühenduse seadekogum ja vajutage Aktiveeri.

2. Ühenduse loomise võimalikud viisid:

• Avage avaleht, näiteks teenusepakkuja koduleht: valige menüüst Teenused 
funktsioon Avaleht. VÕI: hoidke ootere¾iimis all  klahvi.

• Kasutage teenuse järjehoidjat: valige menüüst Teenused funktsioon 
Järjehoidjad ja siis vajalik järjehoidja.

Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni 
teine seadekogum ja proovige uuesti.

• Sisestage teenuse aadress: valige menüüst Teenused funktsioon Ava 
aadress, sisestage aadress (erisümboli sisestamiseks vajutage ) ja 
vajutage OK.

Lehtede sirvimine
Kui teenusega on loodud ühendus, võite alustada sirvimist. Erinevates teenustes 
võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid 
juhendtekste.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, ühenduse ajal ekraanil olevate (E)GPRS-
indikaatorite kohta vaadake GPRS lk. 72.
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Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal
• Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.

• Markeeritud elemendi valimiseks vajutage .

• Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni . Erisümbolite 
lisamiseks vajutage .

Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal
Sirvimise ajal saate kasutada mõningaid alltoodud funktsioone. Vajutage Valikud 
ja leidke vajalik valik. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid 
funktsioone.

Need valikud on: Ava, Avaleht, Otseteed, Lisa järjehoidja, Järjehoidjad (vt. lk. 99), 
Allalaadimise lingid, Salvesta kausta, Salvesta pilt, Muud valikud, Laadi uuesti, 
Lõpeta (ühenduse lõpetamiseks vt. lk. 99).

Valige

• Avaleht, et pöörduda teenusepakkuja kodulehele.

• Otseteed , et avada lehe funktsioonide valikloend, näiteks iseloomulik mingile 
lehele.

• Lisa järjehoidja lehe järjehoidja salvestamiseks.

• Allalaadimise lingid järjehoidjate loendi avamiseks. Lisateave punktis 2 
peatükis "Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine" leheküljel 16.

• Salvesta pilt valitud pildi salvestamiseks menüüsse Galerii.

• Muud valikud valikute nimekirja avamiseks. Need sisaldavad näiteks järgmisi 
funktsioone: Kasuta andmeid (et kopeerida leheküljel leiduvat 
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telefoninumbrit), Ava aadress, Vastuv. teenused (vt. lk 100), Esitusviisi seaded 
(vt.lk. 96), Turvalisus (turvaandmed  ja präänikute seaded), Tühjen. vahemälu 
(vt. lk. 101).

• Laadi uuesti lehe uueks sisselaadimiseks ja uuendamiseks.

Ühenduse lõpetamine
Sirvimise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks, vajutage funktsioonile 
Valikud, valige Lõpeta ja kui valik Lõpetan sirvimise? on nähtaval, vajutage Jah. 
VÕI: hoidke all  klahvi.

Märkus: Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu 
on nö. puhvermälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud 
ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele 
(näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu tühjendamine" 
leheküljelt 101.

Järjehoidjad
Telefoni mällu järjehoidjatena salvestatud veebilehtede aadresside kasutamiseks 
ja haldamiseks:

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja valige Järjehoidjad, või valige Järjehoidjad 
menüüst Teenused.

2. Leidke vajalik järjehoidja ning vajutage Valikud.
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3. Valige Ava, et avada järjehoidjaga seotud lehekülg. Järjehoidjat saate ka 
näiteks muuta või kustutada, saata teisele telefonile ja salvestada soovitud 
kausta või luua uue järjehoidja.

Märkus: Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu 
Nokia veebilehtede rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega 
toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada 
vastavaid meetmeid.

Järjehoidja vastuvõtmine
Kui saate järjehoidja OTA-sõnumi kujul, vajutage Valikud ja valige Vaata, et 
järjehoidjat vaadata, Salvesta, et lisada järjehoidjat loetellu või Loobu sellest 
loobumiseks.

Teatesõnumid
Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed 
messages). 

Telefoni seadistamine teatesõnumite vastuvõtuks: Valige Teenused, leidke Seaded, 
Vastuv. teenuste kausta seaded, Teenussõnumid, ning Sees.

Et seadistada telefoni automaatselt teatesõnumis sisalduvat sisu vastu võtma: 
Valige Teenused , leidke Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded, Automaatne 
ühendus ning Sees.

Teatesõnumi lugemiseks:
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1. Vajutage Näita teate koheseks lugemiseks või Välju, et teadet hiljem lugeda, 
liikudes menüüsse Vastuv. teenused menüüs Teenused. VÕI: Vajutage sirvimise 
ajal Valikud ja valige Muud valikud ja Vastuv. teenused.

2. Valige sõnum ja vajutage Valikud. Valige Laadi sõnumi sisu vastuvõtmiseks, 
Andmed teatesõnumi info lugemiseks või Kustuta sõnumi kustutamiseks.

Vahemälu tühjendamine
Menüüs Teenused, valige Tühjen. vahemälu. VÕI: vajutage sirvimise ajal Valikud 
ja valige Muud valikud ning Tühjen. vahemälu.

Sirvimise turvalisus
Mõnede, näiteks pangateenuste puhul, võivad turvameetmed vajalikuks osutuda. 
Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka 
turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud Teie SIM-kaardile. Informatsiooni 
saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul
Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. 
Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab 
digitaalallkirja kasutamist. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt 
turvamoodulisse.

Valige menüüst Teenused funktsioon Seaded, Turvaseaded ja Turvamooduli 
seaded. Valige
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• Turvamooduli andmed, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja 
seerianumbrit.

• Mooduli PINi küsimine ja Sees, et seadistada telefoni küsima mooduli PIN-
koodi, kui kasutatakse turvamooduli teenuseid.

• Muuda mooduli PIN mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda 
lubab.

Sertifikaadid
Telefon toetab kolme tüüpi sertifikaate: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid 
ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid saate teenusepakkujalt. 
Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võib teenusepakkuja ka 
turvamoodulisse salvestada. Lisateave võrguoperaatorilt.

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on andmeedastus telefoni ja 
marsruuteri ehk gateway vahel krüpteeritud (marsruuter on määratletud 
funktsioonis IP-aadress valikus Muuda aktiivseid teenuse seadeid). Turvatunnuse 
olemasolu ei garanteeri marsruuteri ja päringu serveri vahel edastatavate 
andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). 
Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest 
vastutab teenusepakkuja.
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■ Ava (menüü 10)
Selles menüüs saate aktiveerida funktsioone, mis on kättesaadavad 
vajutades ootere¾iimis Ava.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsioonile Menüü ja valige 
Ava.

Funktsioonide kustutamise ja lisamise kohta vaadake "Oma otseteed" leheküljelt 70.

■ SIM-teenused (menüü 11)
Telefonis olevatele funktsioonidele lisaks võib Teie SIM-kaart 
pakkuda lisateenuseid, mida saate selle menüü kaudu avada. See 
menüü on nähtav ainult siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja 
sisu on sõltuv teenusepaketist.

Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige 
teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või 
mõnelt teiselt teenuse osutajalt.

Saate valida, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu 
vaheline infovahetus. Valige Jah SIM-rakenduste kinnitamine seadetest, vt lk 76.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata tasuline tekstisõnum 
(SMS).
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6. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine
Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja 
tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni 
kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija 
telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks 
nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb 
ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või 
pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku 
tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. 
Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.
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Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C 
(59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi 
täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud 
miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake 
akut olmeprügi hulka.
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HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. 
Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate 
garantiinõudeid.

• Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad 
elektronahelaid korrodeerida.

• Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib 
kahjustada telefoni liikuvaid osi.

• Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete 
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.

• Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), 
võib telefoni sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.

• Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.

• Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies 
võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.

• Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või 
pesemisvahendeid.

• Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada 
telefoni korralikku funktsioneerimist.
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• Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, 
modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus 
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mis tahes 
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima 
volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide 
lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.
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TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus
Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage 
seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib 
pääseda.

Pidage meeles - ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond
Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui 
selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke 
olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise 
külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus 
kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad 
tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt 
salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib 
kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur
Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole 
aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate 
raadiolainete eest piisavalt kaitstud.
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Südamestimulaatorid
Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad, et 
raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus 
põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology 
Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

• peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;

• ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;

• helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist 
kaugemale;

• kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon 
viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel 
juhul võiksite pöörduda oma teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid 
ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise 
aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. 
Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide 
suhtes.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsige informatsiooni oma 
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autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto 
mudelile lisatud.

Piirangud asutustes
Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi 
ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille 
tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud 
piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka 
kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad 
asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk 
sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning 
kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid
Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale 
paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja 
töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga 
või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage 
esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid 
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turvapadja avanemispiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see 
turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma 
telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida 
mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või 
alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned
Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mis tahes raadiotelefon, kasutab 
töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud 
funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine 
sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi 
mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti 
teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge 
kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:
1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.

Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.

2. Ekraani tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage nii 
mitu korda kui vaja . 

3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 911, 112 või muu ametlik 
hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage  klahvile.
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Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja 
lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle 
peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal - ärge kõnet enne 
katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)
KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD 
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja 
toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) 
raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa 
mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse 
taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja 
töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide 
vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse 
nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline 
absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud 
SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises 
kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi 
viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal 
kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal 
maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel 
võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. 
Mida lähemal viibite mobilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni 
väljundvõimsus.
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Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamisekson 0,56 W/
kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, 
kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaleliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia 
lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1,5 cm, ei ületa toote 
raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni 
kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente 
ning see peab asetsema kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 
W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise 
piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike 
mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. 
SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil 
www.nokia.com.


