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6 O H U T U S

OHUTUS
Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või 
olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui 
see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto 
juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid 
seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide 
läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialist.

LISASEADMED JA AKUD
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, 
mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



7Ü l d i n e  t e a v e

Üldine teave
■ Kasulikud näpunäited
Enne telefoni viimist hoolduskeskusesse

  Mida saan teha, et lahendada telefoni kasutamise käigus tekkivaid probleeme?

V: Kasutage alltoodud näpunäiteid.

• Lülitage telefon välja, eemaldage aku ja asetage see tagasi.

• Taastage algseaded. Valige Menüü > Seaded > Taasta algseaded Menüüsse 
Kontaktid salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

• Värskendage võimaluse korral telefoni tarkvara rakendusega Nokia Software 
Updater. Külastage veebisaiti www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku 
Nokia veebisaiti.

Bluetooth-ühenduvus

  Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

V: Proovige järgmist.

• Mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.

• Seadmed ei ole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit ning nende vahel ei asetse 
seinu ega muid takistusi.

• Teine seade ei ole peidetud re¾iimis.

Kõned
  Kuidas muuta helinatooni?

V: Valige Menüü > Seaded > Toonid.

Kontaktid
  Kuidas lisada uut kontakti?

V. Kontakti lisamiseks valige Menüü > Kontaktid > Nimed > Lisa uus kontakt.

  Kuidas lisada kontakti kohta lisateavet?

V: Leidke soovitud kontakt ja valige Andmed > Valikud > Lisa andmed.

Menüüd

  Kuidas muuta menüü väljanägemist?

V: Menüüvaate muutmiseks valige Menüü > Valikud > Põhimenüü vaade.
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  Kuidas muuta menüü isikupäraseks?

V: Menüü ümberkorraldamiseks valige Menüü > Valikud > Korralda. Liikuge 
menüüelemendile, mida soovite teisaldada, ja valige Teisalda. Liikuge soovitud 
kohta ja valige OK. 

Sõnumite saatmine
  Kuidas häälestada e-posti?

V. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Kontrollige 
oma e-postiteenuse pakkuja e-posti konfiguratsiooniseadeid. 

Ühenduvus arvutiga

  Miks tekib mul probleeme telefoni ühendamisel arvutiga?

V: Kontrollige, et Nokia PC Suite on installitud ning töötab. Lisateabe saamiseks 
lugege tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kasutusjuhendit või spikrit. Vaadake ka 
toelehekülgi aadressil www.nokia.com.

Otseteed
  Kas saan kasutada mingisuguseid otseteid?

V: Teie telefonis on mitmed otseteed.

• Viimati valitud numbrite ja vastuvõetud kõnede loendi avamiseks vajutage üks 
kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage 
helistamisklahvi.

• Veebibrauseri avamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 0.

• Oma kõneposti helistamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 1.

• Kasutage juhtnuppu otseteena. Vaadake "Minu otseteed" lk 33.

• Mis tahes profiili muutmiseks hääletuks ning tagasi tavaprofiiliks vajutage ja 
hoidke all klahvi #. 

■ Teave seadme kohta
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks 
võrkudes EGSM 850 ja 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate 
lisateavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke 
tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. 

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja 
edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.
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Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks 
kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele 
kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, 
Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste 
lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest 
varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.

Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade 
olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete 
kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. 
Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei 
pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt 
teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike 
juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida 
võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi 
mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused telefonis blokeerida või aktiveerimata jätta. 
Sel juhul ei näe te neid telefoni menüüs. Telefonil võib olla ka erikonfiguratsioon, 
mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. 
Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja 
SSL). Teatud funktsioonide (nt multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, 
kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine 
brauseriga või MMS-iga) kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

■ Ühismälu
Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja 
kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, JavaTM-mängud ja rakendused ning märkmik. 
Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele 
funktsioonidele jäävat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine 
enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade 
kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.
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■ Lisaseadmed
Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, 
laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks 
seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse 
eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid
Valige Menüü > Seaded > Turvalisus, et määrata, kuidas telefon kasutab 
pääsukoode ning turvaseadeid.

• Klahvistiku lukustus (klahvilukk) aitab vältida 
juhuslikke klahvivajutusi:

1. Klahvistiku lukustamiseks avatud klapiga 
valige 3,5 sekundi jooksul Menüü > *.

2. Klahvistiku avamiseks avatud klapiga valige 
1,5 sekundi jooksul Menüü > *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult 
vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või 
keeldute sellest, lukustub klahvistik 
automaatselt.

Võite samuti valida Menüü > Seaded > Telefon > Autom. klahvilukk või 
Klahvide turvalukust. > Sisse või Välja. Kui turvalukustus on sisse lülitatud, 
sisetage nõudmisel turvakood.

• Turvakood (5-10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. 
Turvakoodi võite ise koostada või muuta ning lülitada turvaseade sisse või 
välja. Kui koodi unustate ja telefon on lukus, peate telefoni teenindusse viima, 
millega võivad kaasneda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust 
hoolduskeskusega Nokia Care või edasimüüjaga.

• PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab kaitsta kaarti volitamata 
kasutamise eest.

• PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste 
kasutamiseks.

• PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui sisestate PIN- või 
PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui 
teil neid ei ole, peate ühendust võtma oma teenusepakkujaga.
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• Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik, et piirata telefonile sissehelistamist ja 
sellelt väljahelistamist.

• Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks, kui need on installitud, 
valige Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded

■ Konfiguratsioonisõnumid
Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, 
Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon 
õigeid konfiguratsiooniseadeid. Teenuste kättesaadavuse kohta saate täiendavat 
teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või 
tugilehtedelt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata 
ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade Konfiguratsiooniseaded on vastu 
võetud . Seadete salvestamiseks valige Näita > Salvesta. Vajadusel sisestage 
teenusepakkuja antud PIN-kood.

Vastuvõetud seadetest loobumiseks valige Välju või Näita > Loobu.

■ Tarkvarauuendused
Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning 
paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software 
Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater 
ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibaühendus 
ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt 
www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju 
andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

Teenusepakkuja võib saata tarkvarauuenduse võrgu kaudu otse teie seadmesse. 
See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne 
uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada 
(ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi 
lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke 
andmetest kindlasti varukoopiad. 
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■ Sisu allalaadimine
Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Eri teenuste 
kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku 
tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi
Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia 
toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või 
kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite 
ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt 
www.nokia.com/customerservice Nokia Care hoolduskeskuste loendit.

Hooldusteenuse kasutamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim 
Nokia teeninduspunkt.

■ Digitaalteoste autorikaitse
Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights 
management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, 
sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega 
sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle telefoni abil võib teil WMDRM 
10 abil olla juurdepääs kaitstud sisule. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu 
kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise 
võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistatakse. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik 
olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle 
DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu 
või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis 
määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage aktiveerimisvõtmete kui ka sisu 
varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei 
edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme 
mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete 
taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii 
aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes 
olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut 
kasutamisvõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
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1. Alustamine
■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest 
painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte. 
Paigaldage SIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktiala jääb allapoole.

■ Aku laadimine
Aku võib olla eelnevalt laetud, kuid laetustasemed võivad erineda.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.

2. Ühendage laadija telefoni.

3. Kui aku on täis laetud, eemaldage laadija 
telefonist ja seejärel seinapistikust.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
1. Hoidke all toiteklahvi.

2. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood 
(kuvatakse näiteks ****) ja valige OK.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on 
ootere¾iimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist 
teenusepakkujalt. Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. 
Vaadake "Konfiguratsioon" lk 39 ja 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 11.
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■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine
Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ootere¾iimis, pakutakse 
kellaaja ja kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige Salvesta.

Kellaaja ja kuupäeva seadete muutmiseks valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja 
kell > Kuup. ja kella seaded, Kuup.- ja kellavorm. või Kella autom. uuend. 
(võrguteenus).

■ Antenn
Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. 
Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge 
puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui 
antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või 
vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside 
kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust 
suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

■ Telefoni ja arvuti ühendamine

Andmesidekaablit CA-101 
kasutatakse andmete 
edastamiseks ja telefoni ning 
arvuti andmete 
sünkroonimiseks. Vaadake 
"Andmeedastus" lk 36.

Telefoni tuleb laadida 
tarkvarakomplekt Nokia PC 
Suite. Lisateavet leiate 
aadressilt www.nokia.com/support.

1. Ühendage andmesidekaabel CA-101 telefoni vasakul allnurgas olevasse mikro-
USB-ühenduspessa.

2. Ühendage andmesidekaabel CA-101 arvuti või sülearvutiga. Telefoni ekraanil 
kuvatakse USB-andmekaabel on ühendatud. Valige re¾iim..

3. Valige OK ja Nokia re¾iim.
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■ Seadme klahvid ja muud osad
1. Kuular

2. Põhiekraan

3. Keskmine valikuklahv

4. Vasakpoolne valikuklahv

5. Parempoolne valikuklahv 

6. Navi™-klahv, edaspidi juhtnupp

7. Helistamisklahv

8. Lõpetamisklahv/toiteklahv; 
lõpetab kõned (lühike vajutus) ja lülitab telefoni sisse 
ja välja (pikk vajutus)

9. Klahvistik

10. Peakomplekti ühenduspesa

11. Laadija ühenduspesa

12. Kaamera klahv või PTT-klahv (kui PTT on aktiveeritud)

13. Helitugevusklahv

14. USB-ühenduspesa

15. Kaamera objektiiv

16. Miniekraan; analoogkellaga ekraanisäästja

■ microSD-kaart
MicroSD-mälukaardi abil võib laadida andmeid, nagu helinaid, 
teemasid, toone, kujutisi ja videolõike. Pärast kaardi sisu 
kustutamist, uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need 
funktsioonid korralikult töötada.
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Kasutage ainult neid ühilduvaid mälukaarte, mille Nokia on selle seadme jaoks 
heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud 
tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. 
Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda 
kaardile salvestatud andmed. microSD-kaardi võite eemaldada või vahetada ilma 
telefoni välja lülitamata.

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on 
pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii 
mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Eemaldage akukate ja aku. 
Avage mälukaardihoidik. 

2. Paigaldage mälukaart nii, et kullavärvi 
kontaktiala jääb ülespoole. 

3. Lükake kaardihoidik tagasi alla. 

4. Sulgege mälukaardihoidik. Paigaldage 
kate tagasi.

■ Ootere¾iim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, 
on telefon ootere¾iimis.

Miniekraan
1 Võrgure¾iimi tähis

2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus

3 Aku laetuse tase

4 Tähised

5 Võrgu nimi või operaatori logo

6 Kellaaeg ja kuupäev või profiil
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Põhiekraan
1 Võrgure¾iimi tähis

2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus

3 Aku laetuse tase

4 Tähised

5 Võrgu nimi või operaatori logo

6 Kell

7 Põhiekraan

8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on Ava või 
mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake "Vasak- ja 
parempooolne valikuklahv" lk 33.

9 Keskmise valikuklahvi funktsioon on Menüü.

10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla Nimed, et avada kontaktkirjete 
loend menüüs Kontaktid. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link 
võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. 
Vaadake "Minu otseteed" lk 33.

Aktiivne ootere¾iim
Aktiivses ootere¾iimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikuloend ning 
andmed, millele pääseb juurde otse ootere¾iimist. Ootere¾iimi sisse- või 
väljalülitamiseks valige Menüü > Seaded > Põhiekraan > Aktiivne ootere¾iim > 
Aktiivne ootere¾iim > Sisse või Välja. 

Aktiivses ootere¾iimis liikuge loendi sirvimiseks üles- või allapoole. Rea alguses ja 
lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule 
või paremale. Aktiivse ootere¾iimi navigeerimisre¾iimi lõpetamiseks valige Välju.

Aktiivse ootere¾iimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige 
navigeerimisre¾iim ja valige Valikud > Isikupärasta vaade.

Tähised
Lugemata sõnumid.

Lugemata kõneteade.

Saatmata või tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine 
ebaõnnestus.
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Vastamata kõne.

, Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või 
vallasre¾iimis.

Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.

Klahvistik on lukustatud.

Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.

Äratuskell on aktiveeritud.

Taimer on sisse lülitatud.

Stopper töötab.

Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.

Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

, Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.

Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine 
kõneliin.

Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.

Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika 
kuulamise seade.

Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

Valitud on ajastatusega profiil.

, ,  või 
Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate 
lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Lennure¾iim
Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatjafunktsioon ning mängida 
mänge või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennure¾iimi 
kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui 
lennure¾iim on aktiivne, kuvatakse tähis .
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Valige Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda.

Lennure¾iimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Hoiatus. Lennure¾iimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), 
kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad 
võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida 
telefonire¾iim. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja 
lennure¾iimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse 
programmeeritud hädaabinumbri ja valida Kõne. Seade teatab, et toimub 
lennure¾iimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

2. Kõned
■ Helistamine
1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+" asendab riigist väljahelistamise koodi) 
sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *, seejärel sisestage riigi 
kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja 
telefoninumber.

2. Soovitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege 
telefon.

Viimati valitud telefoninumbrite loendi kiireks avamiseks vajutage ootere¾iimis 
üks kord helistamisklahvi. Soovitud numbril helistamiseks valige soovitud number 
või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine
Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage 
lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige Hääletu. Siis vastake või loobuge kõnest.

Kiirvalimine
Kiirklahvidele 2-9 saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake "Kiirvalimine" lk 31. 
Telefoninumbril saab helistada järgmiselt.
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• Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

• Kui kiirvalimine on aktiveeritud, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni 
kõne ühendatakse. Vaadake Kiirvalimine jaotises "Kõne" lk 37.

Parendatud häälvalimine
Häälvalimise abil saate helistada, lausudes kontaktiloendis oleva nime. 
Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake Tuvastatav keel 
jaotises "Telefon" lk 38.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas 
või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke ainuüksi häälvalimisele.

1. Ootere¾iimis vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab 
lühike piiks ja ekraanile ilmub Palun rääkige.

2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse 
loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. 
Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane 
häälvalimisega helistamisele. Vaadake Häälkäsklused jaotises "Minu otseteed" 
lk 33.

■ Koputus
Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal valige Vasta. Esimene kõne läheb 
ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Esimesele kõnele 
tagasilülitumiseks ilma teist kõnet katkestamata valige Valikud > Vaheta.

Funktsiooni Koputus aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne" lk 37.

■ Valikud kõne ajal
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks 
funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal Valikud ja seejärel valige üks järgmistest valikutest: Sulge 
mikrofon, Ava mikrofon, Kontaktid, Menüü, Lukusta klahvid, Lindista, Kõlar, or 
Telefon.

Võrguteenuste valikud on Vasta või Keeldu, Ootele või Ootelt, Uus kõne, Liida 
konverentsiga, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned ja järgmised.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.
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Siirda – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eraldamiseks 
kõnest.

Konverents - kuni viie isikuga konverentskõne tegemiseks.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.

Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest 
võib kosta väga vali heli.

3. Teksti kirjutamine
Teksti sisestamiseks on kaks viisi: tavaline  ja sõnastikupõhine  
tekstisisestus. Tavalise tekstisisestuse puhul vajutage klahvi seni, kuni kuvatakse 
soovitud täht. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul vajutage iga klahvi üks kord 
ja telefon ennustab sõna, mida soovite sisestada. Tekstisisestusmeetodite 
vahetamiseks hoidke teksti kirjutamise ajal all valikut Valikud. Sõnastikupõhine 
tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja . Täheregistri vahetamiseks 
vajutage klahvi #. Tähere¾iimist numbrire¾iimile (numbrire¾iimi märgib tähis 

) lülitumiseks hoidke all klahvi #, seejärel valige Numbrire¾iim. 
Numbrire¾iimist tähere¾iimile lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Sisestuskeele valimiseks valige Valikud > Kirjutamiskeel. 

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus
Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja 
väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi #.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige Valikud > Ennust. sis. 
seaded > Ennust. sisest. tüüp > Tavaline või Sõnade soovitus.

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka 
uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve 2-9. Telefon kuvab tähise * või 
tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna 
kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks 0.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.
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Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite 
kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige Ükshaaval. Sisestage sõna tavalise 
tekstisisestusmeetodiga ja valige Salvesta.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks 
vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

■ Tavaline tekstisisestus

Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Tühiku sisestamiseks vajutage 
klahvi 0. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi 1 all.

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige Valikud > Ennust. sis. 
seaded >Ennust. tekstisisestus > Välja.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake enne klahvi vajutamist seni, kuni 
kuvatakse kursor, ja sisestage tärk.

4. Sõnumite saatmine
Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning 
multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. 
Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib 
teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed 
või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes 
sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas olev tähis näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks 
vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 tärki ja 
sõnum saadetakse kahe sõnumina.

■ Sõnumi koostamine ja saatmine
1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Lühisõnum.

2. Sisestage väljale Adressaat: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. 
Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige Lisa.

3. Kirjutage sõnum väljale Sõnum:.

4. Kirja saatmiseks valige Saada.

Vajutage korduvalt numbriklahve 1 kuni 9, kuni kuvatakse soovitud tärk. 
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■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine
1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige Näita. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks 

valige Välju.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige Menüü > Sõnumside > Sisse.

2. Sõnumile vastamiseks valige Vasta. Kirjutage vastussõnum.

3. Kirja saatmiseks valige Saada.

■ Multimeediumsõnumid
Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega 
seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate 
teenusepakkujalt.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine
Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle 
piiri, võib seade pilti vähendada.

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum > Valikud > Muuda 
MMS-iks

2. Sisestage väljale Adressaat: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. 
Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige Lisa.

3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge ekraani all olevatele ikoonidele. Leidke 
sobiv failitüüp ja valige Lisa. Liikuge soovitud failile.

4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage Valikud > Eelvaade.

5. Kirja saatmiseks valige Saada.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine
NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada 
viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige Näita. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks 
valige Välju.

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit 
vaadata, valige Esita.

Esitluse failide või manustatud failide vaatamiseks valige Valikud > Objektid 
või Manused.
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3. Sõnumile vastamiseks valige Valikud > Vasta > Lühisõnum, E-kiri, Välksõnum, 
või Helisõnum. Kirjutage vastussõnum.

4. Kirja saatmiseks valige Saada. 

■ Välksõnumid
Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum. Sisestage adressaadi 
telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. 
Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ Nokia Xpressi helisõnumid
Helisõnumeid saab koostada ja saata multimeediumsõnumiteenuse (MMS) abil. 
Helisõnumiteenuse kasutamiseks peab olema aktiveeritud 
multimeediumsõnumiteenus.

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum. Avaneb salvesti.

2. Öelge oma sõnum.

3. Sisestage väljale Adressaat: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri 
lisamiseks Lisa.

4. Valige Saada või vajutage helistamisklahvi.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige Esita. Kui saabunud on rohkem kui üks 
sõnum, leidke sõnum ja valige Näita > Esita. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks 
valige Välju.

■ Mälu on täis
Kui kuvatakse teade, Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta., peate mälust 
mõned elemendid kustutama. Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige 
OK > Jah, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige Kustuta. Mitme 
sõnumi kustutamiseks valige Märgi. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite 
kustutada, ja valige Valikud > Kustuta märgitud.

■ E-kirjade postkast
Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või 
kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-
postiteenuse pakkujaga. 
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E-posti seadistamine
Valige Menüü > Sõnumside > Minu postkast > Valikud > Lisa postkast >Kasuta 
salv. seadeid.

Seadete käsitsisisestamiseks valige Menüü > Sõnumside > Minu postkast > 
Valikud > Lisa postkast > Loo käsitsi.

E-posti konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina.

Postkasti avamine
Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühendust luua (Loon 
postkastiga ühenduse?).

Postkastiga ühendamiseks ning saabunud e-kirjade ja päiste allalaadimiseks 
valige Jah. Kui vaatate kirju sidusre¾iimis, siis olete ühendatud kaugpostkastiga ja 
kasutate andmesideühendust. 

Eelnevalt alla laaditud kirjade vaatamiseks valige Ei. Kui vaatate e-kirju 
vallasre¾iimis, siis pole seade ühendatud kaugpostkastiga.

E-kirjade kirjutamine ja saatmine
E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib 
ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning ära 
saata.

1. Valige Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > E-post.

2. Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite 
selle kirja saata.

3. Sisestage adressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage kiri. 
Faili manustamiseks menüüst Galerii valige Valikud > Lisa.

4. E-kirja saatmiseks valige Saada > Saada kohe. 

E-kirja lugemine ja sellele vastamine
NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada 
viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige Menüü > Sõnumside, seejärel valige konto ja soovitud kiri.

2. E-kirjale vastamiseks valige Valikud > Vasta. Kinnitage e-posti aadress ja kirja 
teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

3. Kirja saatmiseks valige Saada > Saada kohe. 
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■ Kiirsõnumid
Kiirsõnumiteenuse (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed 
üksteisele saata lühikesi tekstsõnumeid. Kiirsõnumite saatmiseks peab telefonil 
olema Interneti-ühendus ja te peate end registreerima soovitud 
kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks 
registreerimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

■ Kõnepost
Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke 
ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks valige Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti 
kuulamine. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige 
funktsioon Kõneposti number.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti 
helistamiseks valige Kuula.

■ Sõnumiseaded
Üldseaded
Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded. 

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Üldseaded ja seejärel valige 
järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud – et telefon salvestaks saabunud sõnumid saadetud sõnumite 
kausta.

Saadet. sõn. ülekirj.  – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui 
sõnumimälu on täis, valige Lubatud. See seade kuvatakse ainult siis, kui 
funktsiooni Salvesta saadetud > seadeks on Jah.

Lemmikadressaat – adressaatide valimiseks, kes kuvatakse valikuloendite alguses

Kirjasuurus – sõnumite tähesuuruse määramiseks.

Piltemotikonid  – märgipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega.

Tekstsõnumid
Sõnumiseadetest oleneb nii tekstsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning 
sõnumi esitus.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid ja seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest.
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Saamisteated  – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused Lisa keskus – tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse 
numbri ja nime määramiseks. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – kasutatava sõnumikeskuse valimiseks.

Sõnumi kehtivus – aja määramiseks, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: Tekst, Piipar või 
Faks 

Kasuta pakettsidet  – GPRSi määramiseks eelistatud SMS-kandjaks.

Märgitugi  Täielik – kõigi sõnumis olevate tärkide saatmiseks sellisena, nagu neid 
näeb. Kui valite Vähendatud, võidakse rõhumärkidega tärgid ja muud märgid 
teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie 
sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid
Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka 
vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded 
võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 11. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake 
"Konfiguratsioon" lk 39.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > MMS-sõnumid, seejärel valige 
mõni järgmistest valikutest.

Saamisteated > Jah – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise re¾iim – et keelata või lubada erinevat tüüpi multimeediumite 
lisamine sõnumitele.

Pildi suurus MMS-is – multimeediumsõnumite pildisuuruse määramiseks.

Slaidide vaikeajastus – slaidide kuvamisaja valimiseks multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks 
valige Jah või Ei. Kui valite Koduvõrgus, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta 
ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt 
Koduvõrgus. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne 
vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. 
Kui funktsiooni Luba MMS-sõnumid seadeks on Ei, siis seda valikut ei kuvata.
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Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui 
funktsiooni Luba MMS-sõnumid seadeks on Ei või funktsiooni Saabuvad MMS-id 
seadeks on Keeldu, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigurats. seaded  – ainult multimeediumsõnumeid toetavate 
konfiguratsiooniseadete näitamiseks valige Konfiguratsioon. Valige 
multimeediumsõnumi teenusepakkuja: Vaikimisi või Isiklik konfigurats.. Valige 
Konto ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumi 
konto.

E-kirjad
E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. 
Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 11. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake 
"Konfiguratsioon" lk 39.

Valige Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad ja mõni järgmistest 
valikutest.

Uue e-kirja teatis - uue e-kirja märguande sisse- või väljalülitamiseks.

Luba e-posti vastuv. - võimaldab e-kirju vastu võtta alati või ainult oma 
koduvõrgus.

Vasta algsõnumiga - algse e-kirja kaasamiseks vastusesse.

Pildi formaat e-kirjas – e-kirjade pildisuuruse määramiseks.

Muuda postkaste – uute postkastide lisamiseks või olemasolevate muutmiseks.

5. Kontaktid
Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontaktid) telefoni mällu 
või SIM-kaardi mällu.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoni-
numbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgale kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi 
mällu salvestatud kontakte tähistab .

Arvutiga sünkroonimiseks vaadake "Ühenduvus" lk 34.
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■ Kontaktkirjete otsing
Valige Menüü > Kontaktid > Nimed. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava 
nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine
Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri 
salvestamiseks valige Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt.

■ Muude andmete salvestamine
Telefoni mällu saab kontaktile salvestada eri tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, 
videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda 
näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks 
helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit 
valitud.

Veenduge, et kasutusel olev mälu on kas Telefon või Telefon ja SIM. Vaadake 
"Seaded" lk 30.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige Andmed > Valikud > Lisa 
andmed. 

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine
Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja 
vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. 

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige Menüü > 
Kontaktid > Nimed. Liikuge kontaktile ja valige Valikud > Teisalda kontakt või 
Kopeeri kontakt. 

Märgitud kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige Menüü > 
Kontaktid > Nimed. Liikuge kontaktile ja valige Valikud > Märgi. Märkige ka 
teised kontaktid ja valige Valikud > Teisalda märgitud või Kopeeri märgitud.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige Menüü > Kontaktid > 
Teis. kontaktid või Kopeeri kontaktid.

■ Kontaktandmete muutmine
Leidke kontakt ja valige Andmed. Nime, numbri ja tekstmärkme muutmiseks või 
pildi vahetamiseks valige Valikud > Muuda. Numbritüübi muutmiseks leidke 
soovitud number ja valige Valikud > Muuda tüüp. Kui soovite valitud numbri 
põhinumbriks määrata, valige Vaikimisi numbriks.
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■ Sünkroonimine
Sünkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti-kaugserveriga 
(võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest "Sünkroonimine serveriga" lk 37.

■ Kontaktide kustutamine
Kõigi kontaktide ja neile lisatud andmete kustutamiseks telefoni- või SIM-kaardi 
mälust valige Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-
kaardilt.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige Valikud > Kustuta kontakt.

Kontaktkirjele lisatud numbri, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt 
ja valige Andmed. Liikuge soovitud andmetele ja valige Valikud > Kustuta.

■ Visiitkaardid
Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad 
seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige 
Valikud > Saada visiitkaart.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige Näita > Salvesta, et see telefoni mällu 
salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige Välju > Jah.

■ Seaded
Valige Menüü > Kontaktid > Seaded, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. 
Nimede ja numbrite leidmiseks mõlemast mälust valige Telefon ja SIM. Sel juhul 
salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

Kontaktivaade – nimede ja numbrite kuvamisviisi valimiseks menüüs Kontaktid.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või 
perekonnanimi.

Kirjasuurus – loendi kontaktkirjete kirjasuuruse määramiseks.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

■ Rühmad
Mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist rühmade moodustamiseks ning 
neile erinevate helinate ja piltide määramiseks valige Menüü > Kontaktid > 
Rühmad.
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■ Kiirvalimine
Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid, 
seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige Määra või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige Valikud > 
Muuda. Valige Otsi ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui 
funktsioon Kiirvalimine on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle 
aktiveerida. Vaadake Kiirvalimine jaotises "Kõne" lk 37.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 19.

6. Logi
Valige Menüü > Kõnelogi > Vastam. kõned, Vastatud kõned või Valitud numbrid. 
Viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud numbrite vaatamiseks kronoloogilises 
järjekorras valige Kõnelogi. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, 
valige Sõn. adressaadid.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, 
valige Menüü > Kõnelogi > Sõnumilogi.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub 
võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded
■ Profiilid
Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad 
isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, 
milles viibite.

Valige Menüü > Seaded > Profiilid, seejärel valige soovitud profiil ja järgmiste 
seadete seast:

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili muutmiseks.

Ajastatud – profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks 
sisselülitamiseks; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub 
eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
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■ Teemad
Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige Menüü > Seaded > Teemad, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – teema valimiseks. Menüüs Galerii avaneb kaustade loend. Avage 
kaust Teemad ja valige teema.

Teemade lingid – linkide loendi avamiseks teemade allalaadimiseks.

■ Helinad
Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige Menüü > Seaded > Toonid. Samad seaded asuvad ka menüüs Profiilid. 

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni 
mõne sekundi pärast.

Valige Helistajarühmad, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud 
rühma telefoninumbrilt. Liikuge sobivale helistajarühmale või valige Kõik kõned, 
seejärel valige Märgi. 

Seade salvestamiseks valige Valikud > Salvesta; seade muutmata jätmiseks Tühista.

■ Põhiekraan
Valige Menüü > Seaded > Põhiekraan, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ootere¾iimis ekraanile.

Aktiivne ootere¾iim – aktiivse ootere¾iimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse 
ootere¾iimi haldamiseks ja isikupärastamiseks.

Fondi värv ootere¾. – valida ootere¾iimi ekraaniteksti värvi valimiseks.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ootere¾iimi ekraanil, 
kui aktiivne ootere¾iim on välja lülitatud.

Teatise üksikasjad – andmete, nagu kontaktiteabe kuvamiseks või varjamiseks 
vastamata kõnede ja sõnumite lähiteadetes.

Klapianimatsioon – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel.

Kirjasuurus – sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuuruse määramiseks.

Operaatori logo – operaatorilogo näitamiseks või peitmiseks.

Kärjeteabe kuvamine – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.
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■ Miniekraan
Valige Menüü > Seaded > Miniekraan. Taustpildi, ekraanisäästja, toitesäästja, 
ootere¾iimi ja klapianimatsiooni seadeid saate muuta.

■ Kuupäev ja kellaaeg
Kellaaja ja kuupäeva seadete muutmiseks valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja 
kell.

■ Minu otseteed
Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu telefoni enamkasutatavatele 
funktsioonidele.

Vasak- ja parempooolne valikuklahv
Otsetee määramiseks vasak- või parempoolsele valikuklahvile valige Menüü > 
Seaded > Minu otseteed > Vasak valikuklahv või Parem valikuklahv ning seejärel 
funktsioon. 

Juhtnupp
Et määrata eelmääratud loendist juhtnupule teisi telefoni funktsioone, valige 
Menüü > Seaded > Minu otseteed > Juhtnupp.

Aktiivse ootere¾iimi klahv
Et määrata juhtnupp, mille abil aktiivsesse ootere¾iimi siseneda, valige Menüü > 
Seaded > Minu otseteed > Akt. ootere¾. klahv.

Häälkäsklused
Häälkäskluste abil saate funktsioonide käivitada, ilma et peaksite klahve 
vajutama. Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake 
Tuvastatav keel jaotises "Telefon" lk 38.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige 
Menüü > Seaded > Minu otseteed > Häälkäsklused, seejärel valige kaust. Leidke 
funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna 
aktiveerimiseks valige Lisa. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige Kuula. 
Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine" lk 20.
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■ Ühenduvus
Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-
raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaablit. Võite määrata ka EGPRS-
sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR (suurema 
andmeedastuskiirusega) ja toetab järgmisi profiile: geneeriline juurdepääs, võrgu 
juurdepääs, geneerilise objekti vahetamine, vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, 
faili ülekanne, sissehelistamisvõrgundus, SIM-kaardi juurdepääs, personaalvõrk, geneeriline 
audio-videojaotusprofiil, teenuse tuvastamisrakenduse profiil, täiustatud audio- ja 
videoprofiil, audio-video kaugjuhtmise profiil ja seeriaport. Bluetooth-tehnoloogial 
töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle 
mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe 
saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, 
kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku 
kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) 
kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad 
seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete 
vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised 
seadmed või seinad.

Oluline teave

• Telefoni kasutamine varjatud re¾iimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara 
oht on väiksem.

• Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

• Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta telefoni 
funktsioone.

Bluetooth-ühenduse seadistamine
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth, seejärel valige mõni 
järgmistest valikutest.
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Bluetooth  – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, 
et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse 
telefonile nimi anda. Kasutage unikaalset nime, mille järgi on teid lihtne tuvastada.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, 
mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi 
tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige Uus. Valige seade 
ja Seo. Sisestage telefoniga seotava seadme kokkuleppeline Bluetoothi pääsukood 
(kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. 
Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth. Et kontrollida, milline 
Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige Aktiivsed seadmed. Kõigi telefoniga seotud 
Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige Seotud seadmed.

Bluetoothi seaded
Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige 
Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Telefoni leitavus või Minu telefoni 
nimi.
Turvakaalutlustel võite Bluetooth-funktsiooni välja lülitada või valida funktsiooni Telefoni 
leitavus seadeks Varjatud. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise 
päringuid, mis on saabunud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

Pakettandmeside
GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja 
vastuvõtmist üle IP-põhise võrgu (Interneti-protokoll).

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > 
Pakettandmeside > Pakettandmeside ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda 
nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse 
pakettandmesidevõrguga.
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Andmeedastus
Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme 
(näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga 
(võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel 
ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja 
seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt 
seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse 
automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. Sünkr. serveriga ja Sünkr. 
arvutiga on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige Menüü > 
Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Sünkrooni 
telefoniga või Telefoni kopeerimine, seejärel sisestage seaded vastavalt 
edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseadete muutmiseks valige partnerite loendist 
kontakt ja seejärel Valikud > Muuda.

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist, valige 
Valikud > Kustuta.

Andmeedastus ühilduva seadmega
Sükroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine 
seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > 
Andmeedastus ja edastuskontakt muust loendist kui Sünkr. serveriga või Sünkr. 
arvutiga. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või 
sünkroonitakse.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist
Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sünkroonimiseks installige arvutisse 
telefoni tarkvarakomplekt Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-
tehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.
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Sünkroonimine serveriga
Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja 
teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Seaded 
võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" 
lk 11 ja "Konfiguratsioon" lk 39.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > 
Andmeedastus > Sünkr. serveriga. Olenevalt seadetest valige kas Sünkroonimise 
käivitamine või Kopeerimise käivitamine.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist 
võib kesta kuni 30 minutit.

USB-andmesidekaabel
USB-andmesidekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva 
arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab 
kasutada ka tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage 
andmesidekaabel. Kinnitage USB-andmekaabel on ühendatud. Valige re¾iim. 
seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Nokia re¾iim – telefoni kasutamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite 
rakendustega.

Print. ja meediumid – telefoni ühendamiseks arvutiga ja selle sünkroonimiseks 
Windows Media Playeriga (muusika, video)

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning 
telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-re¾iimi muutmiseks valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel > 
Nokia re¾iim, Print. ja meediumid või Andmetalletus.

■ Kõne
Valige Menüü > Seaded > Kõne, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned 
kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. 
Vaadake Kõnepiirangu teenus jaotises "Turvalisus" lk 40.

Suvaklahviga vastam.  – saabuva kõne vastuvõtmiseks, vajutades korraks ükskõik 
millist klahvi, välja arvatud kaamera klahv, vasak- ja parempoolne valikuklahv 
ning lõpetamisklahv.
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Autom. kordusvalim. – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, 
millega esmakordne ühendus nurjus.

Hääle selgus  – kõne selguse parendamiseks mürarikkas keskkonnas valige 
Aktiivne.

Kiirvalimine  – et valida kiirklahvidele 2 kuni 9 määratud telefoninumbreid, 
hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus  Aktiveeri – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud 
kõnest teavitaks. Vaadake "Koputus" lk 20.

Kokkuv. pärast kõnet  – kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse kuvamiseks pärast 
kõne lõppu (võrguteenus).

Saada minu helist. ID – oma telefoninumbri näitamiseks neile, kellele helistate 
(võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige Vaikimisi.

Vastuv. klapi avam. – kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega.

■ Telefon
Valige Menüü > Seaded > Telefon, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige Telefoni keel. Keele 
määramiseks SIM-kaardi andmete alusel valige Automaatne. Häälkäskluste 
taasesituskeele seadmiseks valige Tuvastatav keel. Vaadake jaotist "Parendatud 
häälvalimine" lk 20 ja Häälkäsklused jaotises "Minu otseteed" lk 33.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Autom. klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt 
lukustuks, kui telefon on ootere¾iimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige 
Sisse ja määrake aeg. 

Klahvide turvalukust. – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. 
Sisestage turvakood ja valige Sisse.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni 
sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – olemasoleva tarkvara kontrollimiseks või tarkvara 
uuenduste installimiseks.

Operaatori valik  Automaatne – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid 
teenindava võrgu. Valik Käsitsi võimaldabvalida võrgu, millel on rändlusleping teie 
teenusepakkujaga.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.
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Tervitusmuusika  – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

Klapisulgemisseaded - et valida, kas naasta ootere¾iimi või jätta kõik rakendused 
avatuks, kui klapp on suletud

Lennupäring  - telefon pakub sisselülitamisel alati lennuprofiili aktiveerimist. 
Vaadake "Lennure¾iim" lk 18.

■ Lisaseadmed
Järgmised valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse 
või on kasutatud ühilduvate tarvikutega. 

Valige Menüü > Seaded > Lisatarvikud. Valige lisaseade ja sõltuvalt lisaseadmest 
mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – profiili valimiseks, mis tarviku ühendamisel automaatselt 
aktiveerub.

Valgustus - et tulede seadeks oleks Sisse. Tulede süttimiseks 15 sekundiks pärast 
klahvivajutust valige Automaatne.

■ Konfiguratsioon
Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud funktsioonide 
nõuetekohaseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 11.

Valige Menüü > Seaded > Konfiguratsioon, seejärel valige mõni järgmistest 
valikutest.

Konfig. vaikeseaded – telefoni konfiguratsiooniseadetesse salvestatud 
teenusepakkujate loendi vaatamiseks. Et määrata teenusepakkuja 
konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige Valikud > Sea vaikeseadeks. 

Akt. vaikeseaded rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete 
aktiveerimiseks.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Oma konfig. seaded – mitmesuguste teenuste uute isiklike kontode lisamiseks 
käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks, 
kui need puuduvad, valige Lisa; muul juhul valige Valikud > Lisa uus. Parameetrid 
erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist.
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■ Turvalisus
Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad või 
lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud 
hädaabinumbril.

Valige Menüü > Seaded > Turvalisus, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – et telefon küsiks iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-
koodi. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

PIN2-koodi taotlem. – et valida, kas telefon küsib eriliste PIN2-koodiga kaitstud 
funktsioonide puhul PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba 
koodipäringut välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – telefonilt välja- ja sissehelistamise piiramiseks 
(võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud 
valiknumbrite abil, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui määratud numbrite 
funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendust kasutada ainult tekstsõnumite 
saatmiseks. Sel juhul peab lubatud numbrite loendisse olema salvestatud ka 
adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse number.

Piiratud kasut.rühm – inimeste rühma määramiseks, kellele saab telefonilt 
helistada ning kes saavad ka teile helistada (võrguteenus).

Turvatase  Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. 
Kui valite Mälu, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite 
kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid – telefoni allalaaditud volitus- või 
kasutajasertifikaate vaatamiseks. Vaadake "Sertifikaadid" lk 51.

Turvamooduli seaded – turvamooduli andmete vaatamiseks, valiku Mooduli PIN-i 
küsim. aktiveerimiseks ning mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmiseks. Vaadake ka 
"Pääsukoodid" lk 10.

■ Algseadete taastamine
Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige Menüü > Seaded > 
Taasta algseaded >Taasta ainult seaded. Sisestage turvakood. Kui te pole 
turvakoodi koostanud, palub telefon teil seda teha. Menüüsse Kontaktid 
salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.
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8. Operaatori menüü
See menüü võimaldab juurdepääsu võrguoperaatori teenustele. Menüü nimi ja 
ikoonid sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori 
poole. 

Valige Menüü > Sõnumside > Infosõnumid, et võtta teenusepakkujalt vastu 
sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke 
ühendust teenusepakkujaga.

Valige Menüü > Sõnumside > Teenuse juhtim., et kirjutada ja saata 
operaatorvõrku päringuid (USSD-käsud), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

9. Galerii
Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, 
helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Failid salvestatakse telefoni mällu või 
ühendatud microSD-kaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks aktiveerimisvõtme süsteemi. Enne andmete 
vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning aktiveerimisvõtit puudutavaid 
tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, 
edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige Menüü > Galerii.

Failide vaatamiseks kaustas valige kaust ja Ava. 

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamise ajal valige mälukaart ja 
vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

■ Piltide printimine
Seade toetab rakendust Nokia XpressPrint. Ühendage telefon 
printeriga andmesidekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetooth-
funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetooth-ühenduse abil. Vaadake 
"Ühenduvus" lk 34. 

Printida saate JPG-vormingus pilte. Kaameraga tehtud fotod salvestatakse 
automaatselt JPG-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel Valikud > Prindi.
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10. Meediumid
Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage 
kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust 
ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.

Telefoni sisemise 1,3-megapikslise kaameraga saab pildistada ning videolõike 
salvestada.

■ Kaamera
Kaameraga tehtud pildid on JPEG-vormingus ning videolõigud on 3GPP-
vormingus. Kaamera objektiiv asub telefoni esiküljel. Kaamera kaadriotsijana 
kasutage värvilist ekraani. 

Pildistamine
Kaamera kaadriotsija avamiseks valige Menüü > Meediumid > Kaamera.

Kaamerare¾iimis suumimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Pildistamiseks valige Pildista või vajutage kaameraklahvi. Telefon salvestab pildid 
mälukaardile.

Kui valgust on vähe, valige Valikud > Ööre¾iim sisse.

Valige Valikud > Sarivõte sisse, et valida üksteise järel mitu kaadrit. Sõltuvalt 
pildisuurusest pildistatakse kolm kuni kaheksa fotot järjest.

Pildi kuvamiseks vahetult pärast pildistamist valige Valikud > Seaded > Pildi 
eelvaate aeg ning kuvamiskestus. Eelvaate ajal valige Tagasi, et pildistada 
järgmine pilt, või Saada, et pilt multimeediumsõnumina saata.

See telefon toetab 1024 x 1280 pikslist fotode eraldusvõimet. 

Kaamera- ja videovalikud
Filtri kasutamiseks valige Valikud > Efektid > Tavaline, Hallitoonid, Seepia või 
Negatiiv. 

Kaamera- ja videoseadete muutmiseks valige Valikud > Seaded. 

■ Video
Videolõigud salvestatakse 3GPP-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu 
kestusest ja kvaliteedi seadetest. 

Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast 
mälumahust. Videolõikude kvaliteediseade määramiseks valige Menüü > 



43M e e d i u m i d

Meediumid > Video > Valikud > Seaded >Videoklipi kvaliteet > Väga hea, Hea või 
Rahuldav.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige Menüü > Meediumid > Video > 
Valikud > Seaded > Videolõigu pikkus. Vaikimisi tähendab, et failisuurus 
piiratakse multimeediumsõnumi suurusega (multimeediumsõnumi suurus on eri 
seadmetes erinev). Maksimaalne tähendab, et kasutatakse kogu olemasolevat 
mälu. Kasutatav mälumaht sõltub videolõigu salvestuskohast.

Videolõigu salvestamine
Valige Menüü > Meediumid > Video >Filmi. Võite ka kaamera klahvi all hoida. 
Filmimise peatamiseks valige Paus, taaskäivitamiseks valige Jätka. Filmimise 
lõpetamiseks vajutage Stopp. Telefon salvestab video kausta Galerii > 
Videolõigud.

Suumimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge 
juhtnupuga vasakule või paremale.

■ Pleier
Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3- või AAC-
helifailide kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio 
Manager, see rakendus kuulub tarkvarakomplekti Nokia PC Suite. Vaadake "Nokia 
PC Suite" lk 52. 

Telefoni mälu kausta või mälukaardi kausta salvestatud muusikafailid lisatakse 
automaatselt vaikeesitusloendisse. 

Muusikapleieri avamiseks valige Menüü > Meediumid > Pleier.

Muusika mängimine
Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika 
kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet 
kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kasutage pleieri jaoks telefoni klahve või ekraanil olevaid virtuaalklahve.

Menüü Pleier avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed. 
Pala esitamiseks valige .

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Mängimise peatamiseks valige .

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige . Eelmise pala esituse alustamiseks valige .
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Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo kiireks 
edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

■ Diktofon
Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning 
salvestada need helindid menüüsse Galerii. See on mugav isiku nime ja 
telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine
1. Valige Menüü > Meediumid > Diktofon.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või 
paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige 
Valikud > Lindista. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid 
piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. 
Salvestuse peatamiseks valige .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü Galerii > 
kausta Salvestised.

Viimase salvestise kuulamiseks valige Valikud > Esita viimati salvest..

Viimase salvestise saatmiseks valige Valikud > Saada viimati salv..

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas Galerii valige Valikud > Salvestised > 
Salvestised.

■ Ekvalaiser
Ekvalaiseri abil saate pleieri heli sagedusalasid muuta. Valige Menüü > 
Meediumid > Ekvalaiser.

Muusika parendamise seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri 
seadekomplektile ja valige Aktiveeri.

■ Stereolaiendus
Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige 
Menüü > Meediumid > Stereo laiendus.
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11. Märkmik
■ Äratuskell
Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige Menüü > 
Märkmik > Äratuskell.

Äratuse seadmiseks valige Äratuse aeg, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud 
äratusaja muutmiseks valige Sisse.

Valige Korduväratus, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valikuks valige Äratuse helin:.

Korduse intervalli määramiseks valige Korduse ajalõpp ja aeg.

Äratuse katkestamine
Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige Stopp. Kui 
olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valida Kordus, katkeb äratus 
ajaks, mille määrasite funktsioonis Korduse ajalõpp, ning jätkub pärast seda.

■ Kalender
Valige Menüü > Märkmik > Kalender.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases 
kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete 
vaatamiseks valige Kuva. Nädala vaatamiseks valige Valikud > Nädalavaade. 
Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel 
Valikud > Kustuta märkmed.

Kellaaja ja kuupäeva andmete muutmiseks valige Seaded. 
Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid 
kustutama, valige Kust. märkm. autom..

Kalendrimärkme koostamine
Valige Menüü > Märkmik > Kalender. Liikuge soovitud kuupäevale ja valige 
Valikud > Märgi üles, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest: 

Meelespea, Koosolek, Kõne, Sünnipäev või  Meeldetuletus. 
Täitke väljad.

Märkme helisignaal
Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on 
tähis , vajutage kuvatud numbril helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali 
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lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige Kuva. Helisignaali edasilükkamiseks 
kümneks minutiks valige Kordus.
Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks Välju.

■ Ülesanded
Ülesande märkme salvestamiseks valige Menüü > Märkmik > Ülesanded.

Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige Lisa. Täitke väljad ja 
valige Salvesta.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige Kuva. Kui märge on avatud, saate muuta 
selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik 
sooritatud ülesanded. 

■ Märkmed
Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige Menüü > Märkmik > Märkmik. 
Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige Uus. Kirjutage märge 
ja valige Salvesta.

■ Kalkulaator
Telefoni kalkulaatoriga saab sooritada tavalisi arvutusfunktsioone.

Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks 
arvutusteks.

Valige Menüü > Märkmik > Kalkulaator. Kui kuvatakse number 0, sisestage 
arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi #. Leidke soovitud 
tehe või funktsioon või valige see menüüst Valikud. Sisestage teine number. 
Korrake seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all 
klahvi Kustuta.

■ Taimer
1. Taimeri käivitamiseks valige Menüü > Märkmik > Taimer > Tavaline taimer, 

sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil 
kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige Muuda aeg.

2. Taimeri käivitamiseks valige Alusta.

3. Taimeri peatamiseks valige Peata taimer.

Intervallitaimer
1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt 

intervallid.
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2. Valige Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer.

3. Taimeri käivitamiseks valige Käivita taimer > Alusta.

■ Stopper
Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada 
kõiki telefoni funktsioone. 

Valige Menüü > Märkmik > Stopper, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige Alusta. 
Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord Vaheaeg. Aja mõõtmise 
lõpetamiseks valige Stopp.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige Valikud > Start. Mõõdetud aeg lisandub 
eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige Nulli.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige Salvesta.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi. 
Ajamõõtmise vaatamiseks taustal valige Jätka.

12. Rakendused
Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mänge. Failid salvestatakse telefoni 
mällu või microSD-mälukaardile.

■ Mängu või rakenduse käivitamine
Mängu käivitamiseks valige Menüü > Rakendused > Mängud. Leidke soovitud 
mäng ja valige Ava. Rakenduse käivitamiseks valige Menüü> Rakendused > 
Kogumik. Liikuge sobivale rakendusele ja valige Ava.

■ Mõned rakenduste valikud
Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs Veeb saab laadida alla rakenduse 
uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada veebilehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet 
ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.
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■ Rakenduse allalaadimine
Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus 
ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad 
usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga 
Symbian Signed või mis on läbinud testi Java VerifiedTM).

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või 
valige Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid; kuvatakse 
järjehoidjate loend. Vaadake "Järjehoidjad" lk 49.

Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse ja tariifide kohta võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

13. SIM-teenused
SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi 
toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest. SIM-kaardi 
teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

14. Veeb
Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-
teenustele. 

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku 
tarkvara eest kaitstud.

Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse, tariifide ja juhiste kohta võtke 
ühendust teenusepakkujaga.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML 
(Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). 
Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad 
ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine
Kontrollige, kas vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige järgmiste valikute seast.
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1. Valige Menüü > Veeb > Seaded > Konfigurats. seaded

2. Valige Konfiguratsioon. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad 
konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja Vaikimisi või Isiklik 
konfigurats.. 

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite 
kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.

3. Valige Konto ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast 
sirvimisteenuse konto.

4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige Näita 
terminaliakent > Jah.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

• Valige Menüü > Veeb > Avaleht või hoidke ootere¾iimis all klahvi 0.

• Teenuse järjehoidja valimiseks valige Menüü > Veeb > Järjehoidjad.

• Viimati kasutatud URL-aadressi valimiseks valige Menüü > Veeb > Viim. 
veebiaadr..

• Teenuse aadressi sisestamiseks valige Menüü > Veeb > Ava aadress. Sisestage 
teenuse aadress ja valige OK.

■ Järjehoidjad
Telefoni mällu saab salvestada veebiaadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal Valikud > Järjehoidjad.

2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust 
järjehoidjaga seotud veebilehega.

3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue 
järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige Valikud.

■ Esitusviisi seaded
Et muuta veebilehtede kuvamise viis isikupäraseks, valige sirvimise ajal Valikud > 
Muud valikud > Esitusviisi seaded.

■ Turvaseaded
Präänikud ja vahemälu
Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid 
talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu. 
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Valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seaded. 
Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige Luba või Keeldu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde 
paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati 
vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu 
tühjendamiseks valige Valikud > Muud valikud > Tühjenda vahemälu.

Skriptid turvalise ühenduse korral
Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-
skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks Valikud > Muud valikud > Turvalisus > 
WMLScripti seaded.

■ Teenuseteated
Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated 
on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstsõnumit või 
veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas Vastuv. teenused valige 
ootere¾iimis Näita. Kui valite Välju, salvestatakse sõnum kausta teenuseteadete 
kausta. Teenuseteadete kausta avamiseks hiljem valige Menüü > Veeb > Vastuv. 
teenused.

Teenuseteadete kausta seaded
Valige Menüü > Veeb > Seaded > Vastuv. teen. seaded.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige Teenussõnumid > 
Sisse või Välja.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga 
sisupakkujatelt, valige Sõnumifilter > Sisse. Heakskiidetud sisupakkujate loendi 
vaatamiseks valige Turvalised kanalid.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ootere¾iimis automaatselt brauseri, 
valige Automaatne ühendus > Sisse. Kui valisite Välja, aktiveerib telefon brauseri 
vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist Too.

■ Sirvimisturvalisus
Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, 
tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate 
ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
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Turvamoodul
Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja 
kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke 
võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige Menüü > Seaded > 
Turvalisus > Turvamooduli seaded.

Sertifikaadid
NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara 
installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide 
nõuetekohane kasutamine. 

Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab 
sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. 
Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või 
pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja 
kellaaega. 

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on 
usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja 
kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. 
Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid 
turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige 
Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi 
talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse 
turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri
Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie 
digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma 
arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri 
ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada 
summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on Loe ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .
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Märkus. Kui digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk ning te 
ei tohiks mingeid isiklikke andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis Allkiri.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja 
andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. 
Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

15. Ühenduvus arvutiga
Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga 
ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon 
toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja 
märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel 
(võrguteenus). Lisateavet võite leida Nokia veebilehelt aadressil 
www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD
Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatsiooniga 
andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (CSD, GSM-
andmeside) teenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt. Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut 
kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

■ Bluetooth
Ühilduva sülearvuti ühendamiseks Internetiga kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. 
Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti-juurdepääsu toetav teenusepakkuja 
ning arvuti peab toetama Bluetooth-PANi (personaalvõrk). Pärast telefoni võrgu 
pöörduspunktiteenusega ühendamist ja arvutiga paaristamist avab telefon 
automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse. Kui telefon on võrgu 
pöörduspunktiga ühendatud ja arvutiga paaristatud, loob telefon Internetiga 
pakettandmesideühenduse, see toimub automaatselt. Telefoni võrgu 
pöörduspunktiteenust kasutades ei pea installima tarkvarakomplekti PC Suite. 
Vaadake "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 34.
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■ Andmesiderakendused
Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava 
rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist. Kui telefon on arvutiga ühendatud, 
ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib 
seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, 
klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

16. Aku- ja laadijateave
Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-5C. 
Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3U, AC-4U ja AC-5U. Akut võib täis ja 
tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja 
ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia 
heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud 
käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, 
plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi. 

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija 
korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti 
tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja 
helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut 
laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida 
ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud 
temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum 
või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus 
garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või 
pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku 
metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline 
lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui 
seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui 
võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.
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Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge 
akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. 
Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge 
kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. 
Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku 
teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku 
lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks
Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et 
kasutate Nokia originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige 
järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid 
aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest 
loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete 
ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses 
kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see 
müüjale.

Hologrammi autentimine
1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema 
Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates 
Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, 
peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, 
kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle 
kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia 
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toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning 
rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud 
nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery. 

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. 
Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad 
korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel 
täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

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

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete 
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle 
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

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

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle 
tööd.

• Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks 
kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

• Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste 
antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus 
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

• Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

• Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade 
välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja 
teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge 
lähima volitatud teeninduskeskuse poole.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prõgikasti 
märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia 
spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei 
kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete 
kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside 
korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote 
edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud 
toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava 
ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks 
lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave
■ Lapsed
Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele 
kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond
Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm 
(7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate 
seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus 
sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord 
lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema 
võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud 
juhendid lubavad.

■ Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid 
ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või 
meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade 
välja. Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide 
suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed
Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad 
jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või 
südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad 
peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.
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• Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) 
kaugusel.

• Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

• Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, 
vältimaks võimalikku häiret.

• Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade 
viivitamatult välja.

• Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage 
neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. 
Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate 
sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale 
paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige 
regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja 
töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes 
autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis 
pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse 
monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja 
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade 
välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida 
mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja 
juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse 
auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või 
tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti 
bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele 
seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, 
keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, 
kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide 
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transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale 
või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas 
vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine 
ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned
NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning 
kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel 
peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka 
mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii 
mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad 
funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras 
garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks 
meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse
1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne 

seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.

• Vajadusel sisestage SIM-kaart.

• Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.

• Kui seade on autonoomses või lennure¾iimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisre¾iimi vajutage vajalik arv kordi 
lõpetamisklahvi. 

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla 
ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)
Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse 
piirnormidele.
Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on 
arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. 
Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need 
sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest 
ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, 
erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi 
kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on 
seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud 
võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem 



59T ä i e n d a v  o h u t u s a l a n e  t e a v e

olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik 
võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks 
sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on 
seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,95 W/kg. 

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad 
riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat 
teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.
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