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Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau
informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA — SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti
vairuodami, — saugus eismas.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.

IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.

IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.

IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.

KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite
šią informaciją.

JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite
nesuderinamų prietaisų.

SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite klavišą 
tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir
paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

APIE JŪSŲ PRIETAISĄ
Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM900, GSM1800, GSM1900 tinkle. Dėl išsamesnės informacijos apie
tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Perspėjimas:  norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą.
Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos
Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo
belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų
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paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms,
kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų
teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus
rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos Dgfrm.
pranešimai, El. paštas, Pokalbiai, Mano būklė, Naršyklė, Sinchronizuoti, Padėties nustatymas, Tiesiog. ryšys, gali veikti tik tuomet, kai tinklas
teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji atmintis
Tą pačią atmintį gali naudoti šios telefono funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, programa „Pokalbiai“, el. pašto
programa, balso žymekliai, SMS gavėjų sąrašai, atvaizdai, skambėjimo tonai, vaizdo ir garso įrašai, vaizdo kamera, kalendorius, darbų
aprašai, „Java“ žaidimai ir programos, programa „Įrašai“. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms, tą pačią atmintį
naudojančioms, funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors
kai kurioms funkcijoms be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzdžiui, išsaugojus daug
atvaizdų, „Java“ programų ir kitų failų, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad visa
atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

J ū s ų  p a č i ų  s a u g u m u i
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1. Telefono paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės
paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.
Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1 — Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite įlinkius, esančius abiejuose apatinio dangtelio šonuose.
2 — Nutraukite dangtelį nuo telefono.

3 — Suimkite išėmimo mentelę ir atsargiai traukite ją aukštyn.

4 — Išimkite bateriją iš lizdo.

5 — Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono apačios, kol jis atsilaisvins.
6 — Atlenkite SIM kortelės laikiklio dangtelį.
7 — Į laikiklį įdėkite SIM kortelę. Nupjautas SIM kortelės kampas turi būti atsuktas į kairę pusę, o auksiniai kontaktai — į
lizdo apačią.
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8 — Uždarykite SIM kortelės laikiklio dangtelį.
9 — Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono viršaus, kol jis užsifiksuos.
10 — Sugretinkite baterijos kontaktus su atitinkamais auksiniais telefono kontaktais. Įdėkite bateriją į lizdą pradėdami nuo
galo kuriame yra kontaktai.
11 — Uždarykite baterijos mentelę.

12 — Įdėkite telefoną į apatinį dangtelį ir stumkite jį pirmyn, kol užsifiksuos.

Baterijos įkrovimas
Perspėjimas: 
su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių
priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos
maitinimo šaltinius: ACP-12, ACP-7, ACP-8 ir AC-1.
1. Atidarykite telefono apačioje esantį dangtelį.
2. Įkroviklio laidą įkiškite į lizdą telefono apačioje.
3. Įkiškite įkroviklį į standartinį elektros tinklo lizdą.
Įkrovimo metu mirksi baterijos įkrovos juostelės segmentai. Jei telefonas įjungtas,
trumpai parodomas pranešimas Baterija kraunasi. Jei baterija visai išsikrovusi, gali
praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.
Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.
Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Jūsų prietaise yra vidinė antena.
Pastaba: 
kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be
reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir
prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks
geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos
srities.

Telefoną laikykite taip, kaip laikytumėte bet kurį kitą telefoną — virš peties ir nukreipę anteną į viršų.

T e l e f o n o  p a r u o š i m a s
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Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Jeigu telefonas rodo Įdėkite SIM kortelę netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo
Netinkama SIM kortelė, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją.
Jei prašoma įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir paspauskite Gerai.

Klavišai ir jungtys

1 — Žibintuvėlis. Norėdami įjungti žibintuvėlį, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę .
2 — Įjungimo klavišas, skirtas įjungti ir išjungti telefoną.
3 — Burbulinis gulsčiukas, skirtas išlyginti telefoną, kai naudojamas kompasas.
4 — Garso reguliavimo klavišais galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu (kai

prijungta prie telefono) garsą.
5 — Tiesioginio ryšio (TR) mygtukas
6 — Kairysis pasirinkimo klavišas, vidurinis pasirinkimo klavišas ir dešinysis pasirinkimo klavišas. Klavišų funkcijos priklauso

nuo virš jų rodomų tekstų.
7 — Keturių krypčių slinkties klavišu galima peržiūrėti meniu, rašant tekstą perkelti žymeklį ir kt.
8 — Paspausdami skambinimo klavišą , galite surinkti telefono numerį arba atsiliepti į skambutį.
9 — Pabaigos klavišu  galite baigti ryšį ir išjungti funkcijas.
10 — Klavišais —  įvedami skaičiai ir raidės.
Klavišai  ir  naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

1 — Jungtis įkrovikliui
2 — „Pop-Port“™ jungtis skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir duomenų kabeliams.
3 — Vaizdo kameros lęšis
4 — Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas

T e l e f o n o  p a r u o š i m a s
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Pagrindiniai simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu
   Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų.

 arba    Jūsų telefonas yra prijungtas prie pokalbių paslaugos serverio ir telefono užimtumas yra „įsijungęs“ arba
„neįsijungęs“.

   Gavote vieną ar kelis pokalbių pranešimus ir esatę prisijungęs (-usi) prie pokalbių paslaugos serverio.

   Telefono klaviatūra yra užblokuota.

   Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro Įspėjimas apie
skambutį reikšmė Be garso, arba, jei nustatę parametrą Skambėjimas pagal grupes, nepasirinkote nė vienos grupės, arba
nustatyta parametro Pranešimo priėmimo tonas reikšmė Be garso.

   Žadintuvas yra Įjungtas.

   Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.

   Veikia chronometras.

   Pasirinktas Nuolatinis GPRS ryšys ir (E)GPRS ryšys yra įmanomas. Tas pats simbolis žymi ir GPRS, ir EGPRS.

   Užmegztas (E)GPRS ryšys.

   (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai (E)GPRS komutuojamojo ryšio metu užmezgamas balso ryšys.

   Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.

   Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi antrąją telefono liniją.

   Visi priimami skambučiai yra peradresuojami kitu numeriu.

   Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.

   Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius.

, ,    Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga arba indukcinio ryšio įranga.

   Pasirinkta laikina aplinka.

 arba   Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).

Kreipties kodai

Apsaugos kodas
Apsaugos kodas (5—10 skaitmenų) telefoną saugo nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite
kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Galite nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Žr. Saugumo
parametrai psl. 42..
Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5
minutes ir vėl rašykite kodą.

PIN ir PIN2 kodai (4—8 skaitmenų), modulio PIN ir parašo (neatmetamasis) PIN kodas
• PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) SIM kortelę saugo nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas

kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti PIN kodą. Žr. Saugumo parametrai
psl. 42.

• PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
• Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. Apsaugos modulis psl. 61. Modulio PIN kodas

pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
• Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. Skaitmeniniai parašai psl. 62. Parašo (neatmetamasis) PIN

kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas PIN užblokuotas arba PIN kodas
užblokuotas ir prašymas įvesti PUK kodą.

PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)
PUK (asmeninis atrakinimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2
kodui pakeisti.
Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

T e l e f o n o  p a r u o š i m a s
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Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)
Draudimo slaptažodis reikalingas naudojantis funkcija Skambučių draudimas. Žr. Saugumo parametrai psl. 42. Šį slaptažodį
jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

„Piniginės“ kodas (4—10 skaitmenų)
„Piniginės“ kodas reikalingas norint naudotis „Piniginės“ paslaugomis. Jeigu tris kartus įrašote neteisingą „Piniginės“ kodą,
„Piniginė“ užblokuojama 5 minutėms. Po dar trijų nesėkmingų bandymų įvesti kodą, programa bus užblokuota dvigubai
ilgesnį laiką. Žr. Piniginė psl. 53.

Dangtelių ir klaviatūros matricos keitimas
Pastaba: 
prieš nuimdami dangtelį, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar bet kurio kito prietaiso.
Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su
uždėtais dangteliais.

1 — Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite įlinkius, esančius abiejuose apatinio dangtelio šonuose. Nutraukite
dangtelį nuo telefono.
2 — Viršutinį dangtelį galite nuimti traukdami jį aukštyn.

3 — Norėdami išimti klaviatūros matricą iš apatinio dangtelio, įspauskite ją į vidų ir išimkite.
4 — Norėdami įdėti klaviatūros matricą į dangtelį, įstumkite ir įspauskite ją į vietą.

5 — Užmaukite ant telefono viršutinį dangtelį.
6 — Užmaukite apatinį dangtelį ant telefono ir stumkite, kol jis, susijungęs su viršutiniu dangteliu, spragtelės.

Dirželio tvirtinimas prie telefono

1 — Pritvirtinkite elastinę juostelę prie dėklo.

T e l e f o n o  p a r u o š i m a s
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2 — Įkiškite dėklo apačioje esančius kaištelius į telefono apačioje esančias skylutes.

3 — Įkiškite kitame dėklo gale esantį kaištelį į telefono viršuje esančią skylutę.
4 — Apjuoskite elastine juostele, pavyzdžiui, savo riešą ir pritvirtinkite juostelės galą prie dėklo.
5 — Užkabinkite sagtį už elastinėje juostelėje esančios kilpelės. Sagtyje yra didinamasis stiklas ir švilpukas.

T e l e f o n o  p a r u o š i m a s
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2. Telefonas

Laukimo režimas
Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1 — Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojamas telefonas.
2 — Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.
3 — Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
4 — Kairysis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu yra Svarbūs. Paspaudę pasirinkimo klavišą, galite
atidaryti dažniausiai naudojamų funkcijų sąrašą.
Norėdami peržiūrėti sąrašą funkcijų, įtrauktų į asmeninių nuorodų sąrašą, paspauskite Svarbūs. Jei norite įjungti funkciją,
pažymėkite ją ir paspauskite Rinktis.
Norėdami įtraukti daugiau funkcijų į nuorodų sąrašą, paspauskite Funkc., pasirinkite Rinktis funkcijas — tada pamatysite
galimų funkcijų sąrašą. Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami Žymėti. Jei norite ištrinti
funkciją iš sąrašo, paspauskite Nežym.
Norėdami perrikiuoti į nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Sutvarkyti. Pažymėkite funkciją,
kurią norite perkelti į kitą vietą, paspauskite Perkelti ir pasirinkite norimą vietą.
Jeigu nuorodų sąraše nėra funkcijų, naują funkciją galite įtraukti paspausdami Įtraukti.
5 — Vidurinis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu yra Meniu.
6 — Dešinysis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu gali būti Adr. kn. (paspaudus atidaroma Adresų
knyga), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba funkcija, kurią pasirinkote meniu
Dešinysis pasi- rinkimo klavišas. Žr. Asmeninės nuorodos psl. 39.
Fono paveikslėlis ir ekrano užsklandos
• Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis.
• Jei kurį laiką nenaudojama nė viena laukimo režimu veikiančio telefono funkcija, ekrane automatiškai įjungiama ekrano

užsklanda su skaitmeniniu laikrodžiu. Jeigu nenustatėte laiko, bus rodomi nuliai (00:00).

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu
• Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, paspauskite . Pažymėkite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite

, kad surinktumėte tą numerį.
• Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę .
• Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę .
• Norėdami, kad ekrane būtų rodomas Grupių sąrašas, paspauskite .
• Norėdami surasti adresato vardą, paspauskite .
• Norėdami pradėti rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite .
• Norėdami atidaryti kameros vaizdo ieškiklį ir įjungti standartinį fotografavimo režimą, paspauskite . Norėdami

greitai perjungti kameros režimą (pavyzdžiui, į filmavimo režimą), palaikykite paspaudę  arba .

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)
Klaviatūros apsaugos funkcija išjungia klaviatūrą ir apsaugo telefoną nuo atsitiktinių paspaudimų.
Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu,
užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .
• Norėdami užrakinti klaviatūrą telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite Meniu ir  per 1,5 sekundės.
• Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite Atrakinti ir  per 1,5 sekundės.
• Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite . Ryšio metu telefonu galima naudotis įprastai. Kai

baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai. Galite nustatyti, kad klaviatūros apsauga
įsijungtų automatiškai, arba nustatyti kodą, kurį reikės įvesti norint išjungti klaviatūros apsaugą.
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Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga
Kad galėtumėte naudotis MMS, GPRS ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus
parametrus. Jei parametrus gaunate tiesiai į telefoną nuotoliniu pranešimu, tada juos reikia išsaugoti telefone. Apie
galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.
Paminėtu būdu galite gauti GPRS, daugiaformačių pranešimų, sinchronizacijos, pokalbių ir dalyvavimo informacijos,
tiesioginio ryšio (TR), naršyklės ryšio parametrus. Kai gaunate ryšio parametrus nuotoliniu pranešimu ir jie automatiškai
neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas Gauti ryšio parametrai.
• Norėdami išsaugoti gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Išsaugoti. Jei telefono ekrane pasirodo

pranešimas Įveskite parametrų PIN:, įveskite PIN kodą. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų
teikėjo. Jeigu parametrai neišsaugoti, jie išsaugomi su pirmu ryšio parametrų rinkiniu ir automatiškai įjungiami.

• Norėdami sužinoti tinklalapį ir programą, kurie naudojo gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pažiūrėti.
Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite Saugoti. Išsaugotų parametrų negalite nei peržiūrėti, nei taisyti.

• Norėdami ištrinti gautus parametrus, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ištrinti.
Reikiamus parametrus galite įjungti. Žr. Ryšio su paslauga užmezgimas psl. 59.
Jeigu norite ištrinti ryšio parametrų rinkinį iš telefono, jam veikiant laukimo režimu surinkite *#335738# (*#delset#
raidėmis), pasirinkite norimą ryšio parametrų rinkinį ir paspauskite Ištrinti. Patvirtinkite savo pasirinkimą ir telefonas vėl
veiks laukimo režimu.

T e l e f o n a s
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3. Skambinimo funkcijos

Skambinimas
1. Surinkite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei surinkote neteisingą ženklą ar skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami Ištrinti.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite , kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia
pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei
telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite .
3. Paspauskite , norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti.
• Skambinimas pasirinkus adresato kortelę - Suraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje Adresų

knyga, ir, norėdami paskambinti surastu numeriu, paspauskite .
• Balso pašto dėžutės tikrinimas - Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę  arba paspauskite 

ir . Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite Gerai.

Greitasis numerio rinkimas
Kad galėtumėte greitai surinkti numerį, susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo  iki

. Žr. Adresų knyga psl. 32.
Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir .
arba
Jei įjungtas Greitasis rinkimas, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Greitojo numerio rinkimo
funkciją galite įjungti arba išjungti. Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti
• Kai norite atsiliepti, paspauskite .
• Nenorėdami atsiliepti, kai jums kas nors skambina, paspauskite .

Patarimas:  Jei funkcija Peradresuoti, kai užimta yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į
balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr.
Skambinimo funkcijos psl. 40.

• Jeigu norite tik nutildyti telefoną, kai kas nors jums skambina, paspauskite Tyliai arba Funkc.. Tuomet galite arba
atsiliepti, arba neatsiliepti.

• Norėdami baigti ryšį, paspauskite . Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu ir su
specialiu klavišu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą klavišą.

Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas skambinančiojo asmens vardas, telefono numeris arba kuris nors iš
šių pranešimų: Nežinomas numeris arba Skambina. Jeigu jums skambina iš telefono, kurio numerio paskutiniai septyni
skaitmenys sutampa su kurio nors, programoje Adresų knyga išsaugoto, adresato telefono numerio paskutiniais septyniais
skaitmenimis, ekrane galite matyti klaidingą informaciją.
Skambučio laukimas
1. Jeigu kalbatės telefonu ir norite atsiliepti į laukiantį skambutį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.
2. Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite . Funkciją Skambučio laukimas galite įjungti arba išjungti. Žr. Skambinimo

funkcijos psl. 40.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos
Daugelis funkcijų, kurias galite pasirinkti aktyvaus ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar tam tikra funkcija
veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
Ryšio metu paspaudę Funkc., galėsite pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų:
Išjungti mikrofoną arba Įjungti mikrofoną, Baigti skambutį, Baigti visus skmb., Adresų knyga, Meniu, Užlaikyti arba Tęsti
užlaikytą, Užrakinti klav., Įrašyti, Naujas skambutis (tinklo paslauga), Atsiliepti, Atmesti.
Taip pat ryšio metu galite naudotis toliau aprašytomis funkcijomis.
• Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės (tinklo paslauga). Aktyvaus ryšio metu

paskambinkite naujam dalyviui (Naujas skambutis). Pirmasis ryšys užlaikomas. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį,
įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami Konferencija. Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš
dalyvių, pasirinkite Kalbėti asmeniškai ir norimą dalyvį. Norėdami vėl įsijungti į konferencinį ryšį, pasirinkite Konferencija.

• AGV įjungtas arba AGV išjungtas — įjungti arba išjungti automatinį garso valdymą.. Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.
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• Siųsti DTMF — siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama
visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Parašykite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje Adresų knyga ir
paspauskite DTMF. Kelis kartus paspaudę , galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“.

• Sukeisti skamb. — užlaikyti aktyvų ryšį ir įjungti užlaikytą ryšį (sukeisti ryšius vietomis) (tinklo paslauga). 
• Aktyvų su užlaik. — sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir, paspaudus , išjungti iš naujo ryšio savo telefoną (tinklo

paslauga).
• Garsiakalbis — ryšio metu naudoti telefono garsiakalbį. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies, kadangi

iš garsiakalbio sklindantis garsas gali būti labai stiprus. Norėdami įjungti ar išjungti garsiakalbį, atitinkamai pasirinkite
Garsiakalbis arba Ragelis, arba paspauskite Garsiak. arba Įprast.. Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai
baigiate aktyvų ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą.

S k a m b i n i m o  f u n k c i j o s
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4. Meniu funkcijos

Meniu naudojimas
Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai.
1. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių.
2. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite Atgal. Žr. Telefono parametrai psl. 41.
Meniu funkcijos pasirinkimas sąraše
1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu.
2. Meniu sąrašą galite peržiūrėti paspausdami  arba . Meniu tinklelį galite peržiūrėti paspausdami bet kurį slinkties

klavišą. Žr. Vaizdo parametrai psl. 38. Pasirinkite, pavyzdžiui, Parametrai, ir paspauskite Rinktis.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, Skambinimo funkcijos.
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą reikšmę.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite Atgal. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite Uždar..
Greitasis metodas
Pagrindiniai meniu, žemesnių lygių meniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl kai kuriuos iš jų galite greitai atidaryti,
surinkdami atitinkamą jų numerį.
1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu. Greitai (per 2 sekundes) įrašykite meniu, kurį norite atidaryti, numerį.
2. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite Atgal. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite Uždar..
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Meniu sąrašas
1. Pranešimai

1. Tekst. pranešimai

2. Dgfrm. pranešimai

3. El. paštas

4. Pokalbiai

5. Balso pranešimai

6. Naujienos

7. Pran. parametrai

8. Pasl. komandos

2. Adresų knyga

1. Ieškoti

2. Naujas adresatas

3. Ištrinti

4. Mano būklė

5. Užregistr. vardai

6. Kopijuoti

7. Parametrai

8. Gr. rink. numeriai

9. Balso žymekliai

10. Inform. numeriai

11. Paslaugų Nr.

12. Mano numeriai

13. Skambintojų gr.

3. Ryšių duom.

1. Praleisti skambučiai

2. Priimti skambučiai

3. Rinkti numeriai

4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus

5. Skambučių trukmė

6. GPRS duomenų skaitiklis

7. GPRS ryšio laikmatis

8. Padėties nustatymas

4. Parametrai

1. Aplinka

2. Tonų parametrai

3. Vaizdo parametrai

4. Laiko ir datos parametrai

5. Asmeninės nuorodos

6. Ryšiai

7. Skambinimo funkcijos

8. Telefono parametrai

9. Pokalbių ir mano dalyv. parametrai

10. Telefono priedų parametrai

11. Apsaugos parametrai

12. Atkurti gamyklos parametrus

5. Galerija

6. Pramogos

1. Kamera

2. Radijas

3. Diktofonas

7. Tiesiog. ryšys

1. Įjungti TR

2. Atgal. ryšio dėžutė

3. Grupių sąrašas

4. Adresatų sąrašas

5. Sukurti grupę

6. Parametrai

7. Naršyklė

8. Tvarkyklė

1. Žadintuvas

2. Kalendorius

3. Darbotvarkė

4. Įrašai

5. Sinchronizuoti

6. Piniginė

9. Programos

1. Žaidimai

2. Kolekcija

3. Kitos

1. Skaičiuoklė

2. Kompasas

3. Atg. atsk. laikmat.

4. Chronometras

5. Garsomatis

6. Termometras

10. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis

2. Žymos

3. Parsis. nuorodos

4. Paslaugų dėžutė

5. Parametrai

6. Į tinklalapį

7. Trinti laik. atmintį

11. SIM funkcijos
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5. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Kai rašote tekstą nuspėjamuoju metodu, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis , tradiciniu būdu — . Šalia
teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: ,  arba . Jei norite pakeisti raidžių skyrių
(didžiąsias į mažasias arba atvirkščiai), paspauskite .  rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą
vietoje raidžių, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite Skaičių režimas. Norėdami vėl įjungti raidžių rašymo režimą,
palaikykite paspaudę .

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas ir išjungimas
Kai rašote raides, paspauskite Funkc.. Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą (jeigu jis įmanomas pasirinktai
kalbai), pasirinkite Įjungti žodyną. Norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite Išjungti žodyną.

Patarimas: Jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote raides, du
kartus paspauskite  arba palaikykite paspaudę Funkc..

Rašomosios kalbos pasirinkimas
Kai rašote raides, paspauskite Funkc. arba palaikykite paspaudę . Norėdami laikinai pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite
Rašomoji kalba.
Apie skirtingų rašomosios ir ekrane rodomų pranešimų kalbų nustatymą skaitykite funkcijos Kalbos parametrai apraše,
skyrelyje „Žr. Telefono parametrai psl. 41.“.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas
Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.
Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti raidę.
1. Pradėkite rašyti žodį klavišais — . Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą.

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.
Išsamesnė informacija apie teksto rašymą pateikta Žr. Teksto rašymo patarimai psl. 19.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu  arba paspausdami slinkties klavišą.
Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite slinkties klavišą.
Jei žodis neteisingas, paspauskite  keletą kartų arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Atitikmenys. Pamatę norimą
žodį, patvirtinkite jį.
Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną,
paspauskite Paraidž., parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas) ir paspauskite Saugoti. Kai žodynas
visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas
1. Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami .
2. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas
Paspauskite skaičiaus klavišą ( — ) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu įvedami
rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.
Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.
• Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis,

arba paspauskite slinkties klavišą ir rašykite raidę.
• Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima įterpti klavišu .
Išsamesnė informacija apie teksto rašymą pateikta Žr. Teksto rašymo patarimai psl. 19.

Teksto rašymo patarimai
Rašydami tekstą, taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.
• Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
• Paspausdami atitinkamas slinkties klavišo rodykles ( , ,  arba ), žymeklį galite perkelti kairėn, dešinėn,

aukštyn arba žemyn.
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• Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite Ištrinti. Norėdami greitai ištrinti daug rašmenų,
palaikykite paspaudę Ištrinti. Jei norite iškart ištrinti visą tekstą (tik rašydami pranešimą), paspauskite Funkc. ir
pasirinkite Ištrinti tekstą.

• Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti žodį.
Norėdami įterpti žodį, kai naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite Saugoti. Žodis taip pat įtraukiamas į
žodyną.

• Norėdami įterpti specialųjį ženklą, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite . Rašydami tekstą nuspėjamuoju
būdu, palaikykite paspaudę  arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti simbolį. Jei norite įterpti veiduką,
paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti veiduką. Norėdami įterpti veiduką, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, du kartus
paspauskite . Kai tekstą rašote nuspėjamuoju būdu, palaikę paspaustą  atidarysite specialiųjų ženklų sąrašą, o
paspaudę tą patį klavišą dar kartą — veidukų sąrašą. Rašmenį galite pažymėti, paspausdami bet kurią slinkties klavišo
rodyklę. Norėdami pasirinkti rašmenį, spauskite Naudoti. Rašmenį taip pat galite pažymėti, spausdami , , 
arba , ir pasirinkti, spausdami .

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti toliau išvardytas funkcijas.
• Norėdami įterpti numerį, kai rašote raides, paspauskite Funkc., pasirinkite Įterpti skaičių, parašykite telefono numerį

(arba suraskite jį programoje Adresų knyga) ir paspauskite Gerai.
• Jei norite įrašyti vardą iš programos Adresų knyga, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti adresatą. Norėdami įterpti

telefono numerį ar kitus duomenis, susietus su vardu, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Žiūrėti informaciją.

T e k s t o  r a š y m a s
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6. Pranešimai

Pastaba:  kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai Pranešimas išsiųstas. Šie
žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro
numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie
pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai
Galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.
Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 ženklų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei
160 ženklų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų.
Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite
parašyti 10 teksto ženklų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.
Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, ė, ā, į, ģ, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei vienas
tekstinis ženklas.

Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas
Pastaba: 
grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos
teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius
pranešimus.

1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Kurti pranešimą.
Patarimas: Norėdami greitai pradėti rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite , kai įjungtas laukimo
režimas.

2. Parašykite pranešimą ir paspauskite Siųsti arba .
3. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba paspauskite Ieškoti, pasirinkite numerį iš programos Adresų knyga ir paspauskite

Gerai.

Siuntimo funkcijos
Paspauskite Funkc., pasirinkite Siuntimo funkcijos ir kurią nors iš toliau aprašytų pranešimo siuntimo funkcijų.
• Keletui gavėjų — siųsti tą patį pranešimą keliems gavėjams. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam gavėjui, todėl tai

gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.
• Pagal sąrašą — siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam

gavėjui, todėl tai gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.
• Siuntimo būdas — siųsti pranešimą tam tikru nustatytu būdu.

SMS el. laiško rašymas
Galite siųsti el. laišką tekstiniu pranešimu (SMS) (tinklo paslauga).
Norėdami rašyti ir siųsti el. laiškus tekstiniais pranešimais, pirmiausia turite išsaugoti el. laiškų siuntimo parametrus. Apie
galimybę naudotis šia paslauga ir dėl jos užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Kurti SMS el. laišką.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje Adresų knyga.
3. Įrašykite el. laiško temą ir parašykite pranešimą. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Taip

pat galite įterpti iš anksto paruoštą tekstą.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Siųsti.

SMS skaitymas ir atsakymas
Gavę pranešimą ar el. laišką, ekrane pamatysite simbolį . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis
užimta. Ištrinkite senus pranešimus iš katalogo Gautieji.

1. Norėdami peržiūrėti pranešimą, paspauskite Rodyti arba, norėdami peržiūrėti jį vėliau, paspauskite Uždar..
Norėdami perskaityti pranešimą vėliau, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Gautieji. Jei
gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.

2. Skaitydami pranešimą, paspauskite Funkc.. Galite ištrinti, persiųsti, taisyti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip el.
laišką, perkelti jį į kitą katalogą, išrinkti iš pranešimo duomenis. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį
tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą.
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3. Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite Atsakyti. Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite
el. pašto adresą bei temą, tada parašykite savo atsakymą.

4. Norėdami siųsti pranešimą rodomu numeriu, paspauskite Siųsti ir Gerai.

Tekstinių pranešimų katalogai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai.
• Kataloge Formos yra frazių (tekstinių formų) ir paveikslėlių (grafinių formų), kuriuos galite įterpti į pranešimus.
• Gauti tekstiniai pranešimai ir el. laiškai yra kataloge Gautieji.
• Išsiųsti pranešimai yra kataloge Išsiųstieji.
• Pranešimus galite suskirstyti į katalogus Išsaugotieji ir Mano katalogai. Pasirinkę Mano katalogai, galite sukurti naujų

katalogų.

Gavėjų sąrašai
Jei yra gavėjų, kuriems dažnai siunčiate pranešimus, galite sukurti jų grupę.

Gavėjų sąrašo sukūrimas
Adresatai, kuriuos norite įtraukti į gavėjų sąrašą, turi būti išsaugoti ir SIM kortelės, ir vidinėje telefono atmintyje.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Gavėjų sąrašai.
2. Jei neišsaugojote nė vieno sąrašo, paspauskite Įtraukti.

Priešingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas sąrašas.
3. Įrašykite sąrašo pavadinimą ir paspauskite Gerai.
4. Norėdami įtraukti į sąrašą vardą, paspauskite Žiūrėti ir Įtraukti. Pasirinkite adresatą, kurį norite įtraukti į gavėjų sąrašą.
5. Norėdami įtraukti daugiau adresatų. paspauskite Įtraukti.

Gavėjų sąrašo funkcijos
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Gavėjų sąrašai.
2. Jeigu yra daugiau nei vienas sąrašas, pažymėkite norimą sąrašą; priešingu atveju, tęskite toliau.
3. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite Funkc..

• Naujas sąrašas — sukuria naują sąrašą.
• Pervadinti sąrašą — pervardija sąrašą.
• Ištrinti įrašus — ištrina įrašus iš sąrašo.
• Ištrinti sąrašą — ištrina sąrašą.

Pranešimų skaitiklis
Norėdami sužinoti, kiek pranešimų išsiuntėte ir gavote, paspauskite Meniu, pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → 
Praneš. skaitiklis ir Išsiųsti pranešimai arba Gauti pranešimai. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite Anuliuoti
skaitiklius.

Tekstinių pranešimų ištrynimas
• Norėdami ištrinti tekstinius pranešimus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Tekst. pranešimai → Trinti

pranešimus.
• Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite

veiksmą paspausdami Taip.

Daugiaformačiai pranešimai
Pastaba: 
daugiaformačius pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos
daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos.

Daugiaformačiai pranešimai yra tinklo paslauga. Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka,
kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimo dydis viršija 100 kB, telefonas gali nepriimti jo. Kai
kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti
daugiaformatį pranešimą.
Telefonas pakeičia nuotraukų formatą, kad jos tilptų į ekrano plotą.
Daugiaformačiuose pranešimuose gali būti naudojami toliau išvardyti formatai.
• Paveikslėlių: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ir PNG.
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• Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI) skambėjimo tonai, AMR garso įrašai ir monofoniniai skambėjimo
tonai.

• Vaizdo įrašų: 3GP (standartiniu kodeku H.263 ir paprastuoju kodeku MPEG-4 koduojamo formato).
Turėkite galvoje, kad telefonas gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Jei gaunate pranešimą su neatpažįstamu
objektu, vietoje objekto pranešime gali pasirodyti failo pavadinimas ir pastaba Netinkamas objekto formatas.
Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojatės „Java“ programa, taip pat kai naudojatės telefono naršykle, daugiaformačių
pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams
nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas
Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.
Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo
operatorių arba paslaugų teikėją. Galite nustatyti daugiaformačių pranešimų siuntimo parametrus. Žr. Daugiaformačių
pranešimų parametrai psl. 29.
Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo
tonus ir kitą medžiagą.
Daugiaformačio pranešimo sukūrimas ir siuntimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Dgfrm. pranešimai → Kurti pranešimą.
2. Parašykite pranešimą. Žr. Teksto rašymas psl. 19.
3. Norėdami ką nors pridėti prie pranešimo, paspauskite Funkc..

• Jei norite įterpti failą į pranešimą, paspauskite Funkc., pasirinkite Įterpti ir norimą failo rūšį. Failo rūšį galite pasirinkti
tik tada, kai ji yra paryškinta. Parodomas galimų meniu Galerija katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą,
pažymėkite norimą failą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti. Jei pranešime rodomas failo pavadinimas, failas yra
pridėtas.

• Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių skaidrių. Kiekvienoje skaidrėje
gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Jei norite įterpti į
pranešimą skaidrę, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti → Skaidrę. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą
skaidrę galite atidaryti paspausdami Funkc. ir pasirinkdami Ankstesnė skaidrė, Sekanti skaidrė arba Skaidrių sąrašas.
Norėdami nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės, pasirinkite Interv. tarp skaidr.. Norėdami perkelti pranešimo
tekstą į pradžią arba į pabaigą, atitinkamai pasirinkite Tekstas viršuje arba Tekstas apačioje.

• Jei norite įrašyti vardą iš programos Adresų knyga, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kitos funkcijos → Įterpti adresatą.
Pažymėkite norimą vardą ir paspauskite Rinktis. Jei norite įterpti telefono numerį, paspauskite Funkc. ir pasirinkite
Kitos funkcijos → Įterpti skaičių. Parašykite numerį arba suraskite jį programoje Adresų knyga ir paspauskite Gerai.

4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Žvilgtelėti.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite Siųsti arba , arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siųsti el. paštu arba

Keletui gavėjų.
6. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį programoje Adresų knyga. Paspauskite Gerai —

tada pranešimas perkeliamas į katalogą Siunčiamieji, iš kurio bus išsiųstas.
Turėkite galvoje, kad daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis
telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi
bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge Siunčiamieji. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Išsiųstas pranešimas perkeliamas į katalogą Išsiųstieji, jei nustatyta parametro Išsaugoti išsiųs- tus pranešimus reikšmė Taip.
Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrai psl. 29. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas
Svarbu žinoti: 
daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar
kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Gavus daugiaformatį pranešimą, telefono ekrane rodomas animacinis simbolis  ir pranešimas Gautas dau- giaformatis
pranešimas.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta. Žr. Visa daugiaformačių pranešimų
atmintis užimta psl. 24.

1. Norėdami iškart peržiūrėti gautą daugiaformatį pranešimą, paspauskite Rodyti. Norėdami peržiūrėti pranešimą vėliau,
pasirinkite Uždar..

P r a n e š i m a i

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 23



Norėdami perskaityti pranešimą vėliau, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Dgfrm. pranešimai → Gautieji.
Pranešimų sąraše neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pažymėkite tą pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite
Rinktis.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.
• Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite Atsakyti.
• Jeigu norite peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pristatymas, paspauskite Atkurti. Jei norite pasiklausyti prie

pranešimo pridėto garso įrašo ar peržiūrėti pridėtą vaizdo įrašą, paspauskite Atkurti. Norėdami padidinti atvaizdą,
paspauskite Didinti. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, paspauskite Žiūrėti.

3. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Rodyti pristatymą — peržiūrėti prie pranešimo pridėtą pristatymą.
• Žiūrėti tekstą — peržiūrėti pranešimą.
• Atidaryti atvaizdą, Atidaryti garso įr. arba Atidaryti vaizdo įr. — atidaryti atitinkamą failą. Paspaudę Funkc., galėsite,

pavyzdžiui, išsaugoti failą kataloge Galerija.
• Atidaryti kalend. įr. arba Atidaryti viz. kort. — peržiūrėti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.
• Išsaug. atvaizdą, Išsaugoti garso įr. arba Išsaugoti vaizd. įr. — išsaugoti atitinkamą failą kataloge Galerija.
• Informacija — peržiūrėti pridėto failo informaciją.
• Ištrinti pranešimą — ištrinti išsaugotą pranešimą.
• Atsakyti visiems — atsakyti į pranešimą. Norėdami išsiųsti atsakymą, paspauskite Siųsti.
• Naudoti duomenis — iš atidaryto pranešimo išskirti numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
• Persiųsti į telef., Persiųsti el. paštu arba Persiųsti keliems — persiųsti pranešimą.
• Redaguoti — taisyti pranešimą. Galite taisyti tik savo sukurtus pranešimus. Žr. Daugiaformačio pranešimo rašymas ir

siuntimas psl. 23.
• Pranešimo inform. —  peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir rūšį.

Taip pat žr. katalogo Galerija funkcijas. Žr. Galerija psl. 43.

Daugiaformačių pranešimų katalogai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Dgfrm. pranešimai.
• Kataloge Gautieji saugomi gauti daugiaformačiai pranešimai.
• Kataloge Siunčiamieji saugomi dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai.
• Kataloge Išsiųstieji saugomi išsiųsti daugiaformačiai pranešimai.
• Kataloge Išsaugotieji saugomi daugiaformačiai pranešimai, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta
Jei tuo metu, kai gaunamas daugiaformatis pranešimas, pranešimų atmintyje trūksta laisvos vietos, mirksi simbolis  ir
rodomas pranešimas Dgfr. pran. at- mintis užimta, žr. laukiantį pr.. Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite
Rodyti. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite Saugoti ir, pasirinkdami po vieną, ištrinkite senus pranešimus.

Norėdami atsisakyti laukiančio pranešimo, paspauskite Uždar. ir Taip. Jei paspausite Ne, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų ištrynimas
• Norėdami ištrinti daugiaformačius pranešimus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Dgfrm. pranešimai → 

Trinti pranešimus.
• Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite

veiksmą paspausdami Taip.

Elektroniniai laiškai
El. pašto programa suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto
funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.
Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus
suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami
el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.
• Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite

savo el. pašto paslaugos teikėjo.
• El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto parametrus galite gauti

nuotoliniu pranešimu. Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.
• Savo telefone nustatykite el. pašto parametrus. Norėdami patikrinti savo parametrus, paspauskite Meniu ir pasirinkite

Pranešimai → Pran. parametrai → El. laiškai. Žr. El. pašto parametrai psl. 30.
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Turėkite galvoje, kad šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas
El. laišką galite parašyti ir prisijungę, ir atsijungę nuo el. pašto serverio.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → El. paštas → Kurti el. laišką.
2. Įveskite gavėjo el. pašto adresą ir paspauskite Gerai arba paspauskite Redag., įveskite el. pašto adresą ir paspauskite

Gerai. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą.
3. Parašykite el. laišką. Žr. Teksto rašymas psl. 19. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Siųsti. Norėdami iškart išsiųsti el. laišką, pasirinkite Siųsti dabar. Jei pasirinksite

Siųsti vėliau, el. laiškas bus išsaugotas kataloge Siunčiamieji.
Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, galite išsaugoti jį kataloge Juodraščiai, pasirinkdami Išsaug. juodraštį.
Norėdami vėliau išsiųsti el. laišką, paspauskite Meniu, pasirinkite Pranešimai → El. paštas, paspauskite Funkc. ir
pasirinkite Siųsti dabar arba Priimti ir siųsti.

El. laiškų parsisiuntimas
El. laiškus galite parsisiųsti iš savo el. pašto dėžutės.
1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Pranešimai → El. paštas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Priimti.

Norėdami parsisiųsti gautus el. laiškus ir tuo pačiu metu išsiųsti kataloge Siunčiamieji esančius el. laiškus, paspauskite
Meniu ir pasirinkite Pranešimai → El. paštas → Priimti ir siųsti.
Jeigu visa pranešimų atmintis užimta, naujus el. laiškus galėsite parsisiųsti tik tada, kai ištrinsite kai kuriuos iš senesnių
pranešimų (ar el. laiškų).
Telefonas užmezga ryšį su el. pašto serveriu. Kol telefonas parsisiunčia el. laiškus, ekrane rodoma būsenos juostelė.

2. Paspauskite Rinktis, norėdami peržiūrėti kataloge Gautieji esantį naują el. laišką, arba paspauskite Atgal, norėdami
peržiūrėti jį vėliau.
Jei gavote daugiau kaip vieną laišką, pasirinkite tą laišką, kurį norite skaityti. Neskaitytą el. laišką žymi simbolis .

El. laiškų skaitymas ir atsakymas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → El. paštas → Gautieji.
2. Jeigu tuo metu, kai skaitote laišką, norite peržiūrėti jo informaciją, pažymėti laišką kaip neskaitytą, ištrinti, atsakyti

vienam ar visiems jo siuntėjams, arba perkelti pranešimą į kitą katalogą, paspauskite Funkc..
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, paspauskite Atsakyti. Jei norite, atsakyme galite pacituoti jums atsiųstą laišką. Patvirtinkite

arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Siųsti ir pasirinkite Siųsti dabar.

El. laiškų ištrynimas
• Norėdami ištrinti el. laiškus, paspauskite Meniu, pasirinkite Pranešimai → El. paštas, paspauskite Funkc. ir pasirinkite

Trinti el. laiškus.
• Norėdami ištrinti visus skaitytus laiškus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti laiškus, ir paspauskite Taip.
Turėkite galvoje, kad, ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai
Jūsų telefono meniu El. paštas yra toliau aprašyti katalogai.
• Gautieji — išsaugoti el. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės.
• Kiti katalogai — šiame kataloge yra nebaigtų laiškų katalogas Juodraščiai.
• Archyvas — tvarkyti ir išsaugoti laiškus.
• Siunčiamieji  — išsaugoti neišsiųstus laiškus, kurie buvo pažymėti Siųsti vėliau.
• Išsiųstieji — išsaugoti išsiųstus laiškus.

Žr. El. laiško rašymas ir siuntimas psl. 25.

Pokalbiai
Naudojant pokalbių programą ir TCP/IP ryšio protokolą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus,
paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Programos adresatų sąraše galite matyti, kada vienas ar kitas adresatas
įsijungia programą ir gali bendrauti. Sąraše taip pat matysite, kai kas nors jums atsiųs pranešimą. Kai parašote ir išsiunčiate
savo pranešimą, jis lieka ekrane. Atsakymas atsiranda po jūsų pranešimu.
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Norint naudotis pokalbių paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis pokalbių paslauga, jos kainas ir užsisakymo
tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar
paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų pokalbių paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus pokalbių paslaugos parametrus.
Norėdami naudotis pokalbių paslauga, taip pat turite nustatyti kai kuriuos parametrus. Žr. Pokalbių ir mano dalyvavimo
parametrai psl. 41.
Prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — pokalbių sesija veiks
programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant pokalbių programą, telefono baterija gali išsikrauti
greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Kaip naudotis pokalbių programa
• Atidarykite meniu Pokalbiai (neprisijungę).
• Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio (užmezgę ryšį).
• Pasirinkite „Pokalb.“ adresat. ir pradėkite bendrauti su adresatu.
• Sukurkite savo pokalbių adresatų sąrašą.
• Pasirinkite Grupės ir dalyvaukite viešajame pokalbyje.
• Prie pokalbio grupėje galite prisijungti gavę kvietimą (pranešimu).
• Galite sukurti savo pokalbių grupes, prisijungti ar ištrinti viešąją grupę.
• Jūsų informacijos tvarkymas.
• Norėdami ieškoti vartotojų ir grupių, pasirinkite Ieškoti.
• Perskaitykite pokalbio pranešimą, kuris nėra aktyvios diskusijos pranešimas.
• Rašykite ir siųskite pranešimus aktyvios pokalbių sesijos metu.
• Norėdami peržiūrėti, pervardyti ir ištrinti išsaugotas diskusijas, atidarykite Pokalbiai ir pasirinkite Išsaug. diskusijos.
• Užblokuokite ar atblokuokite adresatus.
• Atsijunkite nuo pokalbių paslaugos serverio.

Pokalbių meniu atidarymas
Jei neprisijungę prie paslaugos serverio norite atidaryti meniu Pokalbiai, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → 
Pokalbiai. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas pokalbių paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį
norėsite naudoti.
• Norėdami prisijungti prie pokalbių paslaugos serverio, pasirinkite Įsiregistruoti. Galite nustatyti, kad telefonas

automatiškai prisijungtų prie pokalbių paslaugos serverio, kai atidarote meniu Pokalbiai.
• Norėdami peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti pokalbių sesijos metu išsaugotas diskusijas, pasirinkite Išsaug. diskusijos. Taip

pat galite pasirinkti Išsaug. diskusijos prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio.
• Norėdami taisyti pokalbių ir dalyvavimo informacijos paslaugos parametrus, pasirinkite Ryšio parametrai. Taip pat galite

pasirinkti Ryšio parametrai prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo pokalbių paslaugos serverio
Norėdami prisijungti prie pokalbių paslaugos serverio, atidarykite meniu Pokalbiai, pasirinkite norimą pokalbių paslaugą ir
Įsiregistruoti. Norėdami atsijungti nuo pokalbių paslaugos serverio, pasirinkite Išsiregistruoti.

Patarimas: Norėdami, kad atidarius meniu Pokalbiai telefonas automatiškai prisijungtų prie pokalbių
paslaugos serverio, prisijunkite prie jo ir pasirinkite Mano parametrai → Automatinis įregistravimas → 
Atidarius „Pokalb.“.

Pokalbio pradžia
Atidarykite meniu Pokalbiai ir prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio. Tada galite pradėti bendrauti įvairiais būdais.
• Pasirinkite Diskusijos. Rodomas aktyvios pokalbių sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pokalbių ar kvietimų pakalbėti

sąrašas. Pasirinkite kurį nors pranešimą ar kvietimą ir paspauskite Atidaryti.  žymi naują, neskaitytą pranešimą. 
žymi skaitytą pranešimą.  žymi naują grupės pranešimą.  žymi skaitytą grupės pranešimą.  žymi kvietimą.
Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo pokalbių paslaugos teikėjo.

•  Pasirinkite „Pokalb.“ adresat.. Rodomi jūsų į sąrašą įtraukti adresatai. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte
pabendrauti, ir paspauskite Kalbėtis.  reiškia, kad gavote iš adresato naują pranešimą.  reiškia, kad adresatas yra
įsijungęs.  reiškia, kad adresatas neįsijungęs ir yra išsaugotas telefono adresatų atmintyje.  žymi užblokuotą
adresatą. Simboliai priklauso nuo pokalbių paslaugos. Sąrašą galite papildyti naujais adresatais.

• Pasirinkite Grupės → Viešos grupės (šis meniu yra blyškus, jei tinkle neveikia grupių valdymo funkcija). Rodomas tinklo
operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti diskusiją, pažymėkite norimą
grupę ir paspauskite Prisij. Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai įsijungę į diskusiją grupėje,
ekrane pamatysite pranešimą Jus įjungė į grupę: ir grupės pavadinimą. Tada galite pradėti pokalbį grupėje. Galite sukurti
asmeninę grupę.

• Pasirinkite Ieškoti → Dalyvių ir suraskite kitus pokalbių paslaugos vartotojus pagal telefono numerį, slapyvardį, el. pašto
adresą ar vardą.
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• Pasirinkę Grupės, galite ieškoti viešųjų grupių tinkle, jeigu jame veikia grupių valdymo funkcija. Grupių galite ieškoti pagal
grupės nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą. Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti pokalbį,
paspauskite Funkc. ir atitinkamai pasirinkite Pradėti pokalbį arba Jungtis į grupę.

• Pokalbį galite pradėti ir iš programos Adresų knyga.

Kvietimo pokalbiui priėmimas arba atsisakymas
Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie pokalbių paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti,
ekrane rodomas pranešimas Gautas naujas kvietimas. Norėdami jį perskaityti, paspauskite Skaityti. Gavę daugiau nei vieną
kvietimą, pažymėkite norimą ir paspauskite Atidaryti.
• Norėdami įsijungti į diskusiją asmeninėje grupėje, paspauskite Priimti. Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos

metu. Sėkmingai įsijungus į diskusiją, telefono ekrane rodomas pranešimas Jus įjungė į grupę: ir grupės pavadinimas.
• Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Atmesti arba Ištrinti. Jei norite, galite parašyti

atsisakymo priežastį.

Gauto pokalbių pranešimo skaitymas
Jei telefonui veikiant laukimo režimu prisijungėte prie pokalbių paslaugos serverio ir gavote pranešimą, kuris nėra susijęs su
aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas Naujas momentinis pranešimas. Norėdami jį perskaityti, paspauskite Skaityti.
Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas Nauji momen- tiniai prane- šimai () ir naujų pranešimų
skaičius (skliaustuose). Paspauskite Skaityti, pažymėkite pranešimą ir paspauskite Atidaryti.
Aktyvios pokalbių sesijos metu gauti pranešimai išsaugomi meniu Pokalbiai sąraše Diskusijos. Kai gaunate pranešimą iš ko
nors, neįtraukto į sąrašą „Pokalb.“ adresat., rodomas specialusis siuntėjo adresas. Jeigu siuntėjas įtrauktas į jūsų sąrašą
„Pokalb.“ adresat., ekrane rodomas jo vardas. Norėdami išsaugoti naują adresatą, kurio duomenų nėra telefono atmintyje,
paspauskite Funkc..
• Į draugų sąrašą — Įrašykite ir patvirtinkite asmens vardą. Adresato informacija išsaugoma telefono atmintyje.
• Sieti su adresatu  — Pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir paspauskite Įtraukti.

Dalyvavimas diskusijoje
Norėdami rašyti pokalbių pranešimus, kai prisijungėte ar pradėjote diskusiją, paspauskite Rašyti arba pradėkite rašyti.

Patarimas: Jeigu pokalbio metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje pokalbių
sesijoje, ekrane rodomas pranešimas  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir paspauskite Siųsti arba , kad jį išsiųstumėte. Jūsų pranešimas lieka ekrane, o atsakomasis
pranešimas atsiranda po jūsų pranešimu.
Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.
• Peržiūrėti pokalbį — rodo aktyvią diskusiją. Norėdami išsaugoti diskusiją, paspauskite Saugoti ir įvardykite diskusiją.
• Į draugų sąrašą — išsaugo adresatą. Žr. Gauto pokalbių pranešimo skaitymas psl. 27.
• Sieti su adresatu — Žr. Gauto pokalbių pranešimo skaitymas psl. 27..
• Grupės nariai —  rodo jūsų sukurtos asmeninės grupės narius.
• Blokuoti adresatą — užblokuoja adresato, su kuriuo dabar bendraujate, pranešimus.
• Baigti pokalbį —  uždaro aktyvią diskusiją.
• Įjungti žodyną — Žr. Teksto rašymas psl. 19.

Jūsų parametrų tvarkymas
1. Atidarykite meniu Pokalbiai ir prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite Mano parametrai.

• Norėdami leisti visiems kitiems pokalbių vartotojams matyti, kada esate įsijungęs, pasirinkite Mano būklė → Šnekės su
visais.

• Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų pokalbių adresatų sąraše, matyti, kada esate įsijungęs, pasirinkite
Mano būklė → Šnekės su savais.

• Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungęs, pasirinkite Mano būklė → Negaliu šnekėti.

Prisijungus prie pokalbių serverio, simbolis  reiškia, kad kiti pokalbių paslaugos vartotojai jus mato kaip įsijungusį, o 
— kaip neįsijungusį.

Pokalbių adresatai
Adresatus galite įtraukti į pokalbių adresatų sąrašą.
1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite „Pokalb.“ adresat..
2. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įtraukti draugą. Sąraše pasirinkite norimą funkciją.

• Įvesti rank. būdu — įvesti vartotojo specialųjį adresą.
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• Ieškoti iš serverio — ieškoti kitų pokalbių paslaugos vartotojų.
• Iš adresatų — įtraukti adresatą iš telefono adresatų atminties.
• Kopij. iš serverio — nukopijuoti adresatą iš jūsų adresatų sąrašo, esančio paslaugos teikėjo serveryje. Telefono ekrane

rodomas pranešimas Ieško adre- satų sąrašų.
Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite Atidaryti. Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą, pažymėkite jį, o
norėdami išbraukti — atžymėkite, tada paspauskite Atlikta.

Jei į sąrašą neįtraukėte nė vieno adresato, pamatysite klausimą Adresatų sąrašas tuščias. Kopijuoti adresatus iš serverio?
Tada galėsite pasirinkti ir įtraukti į sąrašą adresatus iš tinklo. Įtraukę adresatus į sąrašą ir pamatę atitinkamą telefono
pranešimą, paspauskite Gerai.

3. Norėdami pradėti pokalbį, paspauskite Kalbėtis arba, jei iš adresato gavote pranešimą, paspauskite Atidaryti.
4. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite Funkc..

• Draugo informac. — peržiūrėti duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu. Kaip taisyti duomenis, skaitykite skyrelyje
Žr. Įvairių adresato duomenų taisymas ir ištrynimas psl. 33..

• Keisti vardą — taisyti adresato vardą.
• Blokuoti adresatą (arba Atblokuoti dalyvį) — užblokuoti (ar atblokuoti) pasirinkto adresato pranešimus.
• Įtraukti draugą — įtraukti naują adresatą.
• Pašalinti draugą — ištrinti adresato informaciją iš pokalbių adresatų sąrašo.
• Kopijuoti į serverį — nukopijuoti adresatus iš jūsų pokalbių adresatų sąrašo į paslaugos teikėjo serverį.
• Persp. apie užimt. — pokalbių adresatų sąraše pasirinkti adresatus, apie kurių užimtumo būklę norite būti perspėti.

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas
Pranešimų užblokavimas
1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite Diskusijos arba „Pokalb.“ adresat.. Jei norite, galite prisijungti

prie aktyvios pokalbių sesijos arba ją pradėti.
2. Sąraše pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir paspauskite Funkc..
3. Pasirinkite Blokuoti adresatą ir paspauskite Gerai.
Pranešimų atblokavimas
1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite Užblokuotieji.
2. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir paspauskite Atblok.

Taip pat galite atblokuoti pranešimus, atidarę adresatų sąrašą.

Grupės
Jeigu tinkle veikia grupių valdymo funkcija, galite bendrauti savo asmeninėse grupėse, veikiančiose tik vienos pokalbių
sesijos metu, arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Į asmeninę grupę galite įtraukti tik adresatus, kurie taip
pat yra įtraukti į jūsų pokalbių adresatų sąrašą, t. y. yra telefono adresų knygoje. Žr. Nauji adresatai psl. 32.

Viešosios grupės
Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtos viešosios grupės adreso žymą. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos
serverio ir pasirinkite Grupės → Viešos grupės. Paspauskite Prisij. ir, jeigu nesate grupės narys, įveskite savo slapyvardį.
Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Ištrinti grupę — ištrina grupę iš jūsų grupių sąrašo.
• Ieškoti grupių — ieško grupės pagal jos narį, pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės sukūrimas
1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite Grupės → Sukurti grupę.
2. Įveskite grupės pavadinimą ir savo slapyvardį, kuriuo vadinsitės šioje grupėje. Kitoje grupėje galite pasirinkti kitą

slapyvardį.
3. Rodomas adresatų sąrašas. Adresatų sąraše pažymėkite vardus, kuriuos norite įtraukti į asmeninį sąrašą, arba atžymėkite

vardus, kuriuos norite išbraukti iš sąrašo.
Naujiems grupės nariams turite išsiųsti kvietimus. Atsiradus antraštei Kvietimas:, parašykite kvietimo tekstą.

Įsijungusius adresatus žymi tekstas , neįsijungusius — , užblokuotuosius — . Adresatų, kurie sąraše rodomi
blyškiu šriftu, negalima pasirinkti.

Simboliai priklauso nuo pokalbių paslaugos.
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Balso pranešimai
Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį,
kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Paspauskite Meniu, pasirinkite Pranešimai → Balso pranešimai ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Klausyti balso pranešimų — tikrinti balso pašto dėžutę. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekvienai linijai

galima priskirti po atskirą balso pašto dėžutės numerį.
• Balso pašto dėžutės numeris — išsaugoti jūsų balso pašto dėžutės numerį. Įrašykite, suraskite arba pataisykite savo balso

pašto dėžutės numerį ir paspauskite Gerai, kad jį išsaugotumėte.

Patarimas: Norėdami greitai patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę klavišą .

Naujienos
Naudodamiesi paslauga Naujienos (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis.
Pavyzdžiui, galite gauti pranešimus apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į
paslaugų teikėją.

Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Pran. parametrai → Siuntimo būdas.
2. Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti, ir

reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.
• Pranešimų centro numeris — išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti.

Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
• Siunčiamų prane- šimų formatas — pasirinkti pranešimo rūšį: Tekstas, El. laiškas, Praneš. į gaviklį arba Faksograma.
• Pranešimo galiojimas —  nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
• Pirminio gavėjo numeris arba El. pašto serveris — Išsaugoti numatytąjį numerį, kuriuo siųsite pranešimus pasirinktu

būdu, jei pasirinkote pranešimo rūšį Tekstas, arba išsaugoti el. pašto serverio numerį, jei pasirinkote pranešimo rūšį El.
laiškas.

• Siuntimo ataskaitos — nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
• Naudoti GPRS — Jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS, pasirinkite Taip. Taip pat nustatykite parametro

GPRS ryšys reikšmę Nuolatinis. Žr. GPRS ryšys psl. 40.
• Atsakyti per tą patį centrą — leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą

(tinklo paslauga).
• Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą — pervardyti pasirinktą pranešimų parametrų rinkinį. Pranešimų siuntimo būdų

rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Perrašymo parametrai
Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad
telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose Gautieji ir Išsiųstieji.

1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Pran. parametrai → Tekst. pranešimai → Išsiųstųjų perrašymas arba
Gautųjų perrašymas.

2. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose Išsiųstieji ir Gautieji, pasirinkite Leidžiamas.

Daugiaformačių pranešimų parametrai
Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo nuotoliniu
pranešimu. Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.

Rankinis parametrų nustatymas
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Pran. parametrai → Dgfrm. pranešimai.
• Norėdami nustatyti, kad išsiųsti daugiaformačiai pranešimai būtų išsaugomi kataloge Išsiųstieji, pasirinkite Išsaugoti

išsiųs- tus pranešimus → Taip. Jei pasirinksite Ne, išsiųsti pranešimai nebus išsaugoti.
• Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite Siuntimo ataskaitos (tinklo

paslauga).
• Norėdami nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį, pasirinkite Sumažinti atvaizdo mastelį.
• Norėdami nustatyti numatytąjį intervalą tarp skaidrių, pasirinkite Pirminis intervalas tarp skaidrių.
• Norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite Leisti priimti dgfrm. pranešimus ir atitinkamai

Taip arba Ne.
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Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus tik savo tinkle, pasirinkite Namų tinkle (numatytasis parametras).
• Norėdami nustatyti, kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus arba juos atmestų,

pasirinkite Priimami dau- giaformačiai pr. ir
atitinkamai Priimti arba Nepriimti. Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro Leisti priimti dgfrm. pranešimus
reikšmė Ne.

• Norėdami nustatyti daugiaformačiams pranešimams priimti naudojamo ryšio parametrus, pasirinkite Ryšio parametrai
→ Aktyvūs daugiaf. pran. parametrai ir įjunkite parametrų rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus.

• Norėdami pakeisti įjungtus parametrus, pasirinkite Redag. aktyvius dgfrm. pr. param..
Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes. Dėl parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba
paslaugų teikėją.
• Norėdami pervardyti ryšio parametrų rinkinį, pasirinkite Parametrų pavadinimas, įveskite pavadinimą ir paspauskite

Gerai.
• Norėdami įvesti paslaugų teikėjo pradinio tinklalapio adresą, pasirinkite Pradinis tinklalapis, įveskite adresą (norėdami

įvesti tašką, paspauskite ) ir pasirinkite Gerai.
• Norėdami įjungti ar išjungti pagalbinius serverius, pasirinkite Pagalbiniai serveriai → Įjungti arba Išjungti.
• Jeigu įjungę pagalbinius serverius norite keisti jų parametrus, pasirinkite Pirminis pagalbinis serveris ir Antrinis

pagalbinis serveris.
• Norėdami nustatyti GPRS duomenų nešmenos parametrus, pasirinkite Duomenų nešmena → GPRS.
• Norėdami nustatyti pasirinktos duomenų nešmenos parametrus, pasirinkite Nešmenos parametrai.

• Norėdami nustatyti kreipties taško, per kurį norėsite prisijungti prie GPRS tinklo, parametrus, pasirinkite GPRS
kreipties taškas, įveskite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite Gerai.

• Norėdami nustatyti atpažinimo būdą, pasirinkite Atpažinimo būdas → Saugus arba Paprastas.
• Norėdami nustatyti vartotojo vardą, pasirinkite Vartotojo vardas, įveskite vartotojo vardą ir paspauskite Gerai.
• Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite Slaptažodis, įveskite slaptažodį ir paspauskite Gerai.

• Norėdami priimti ar nepriimti reklaminių pranešimų, pasirinkite Leisti priimti reklamą → Taip arba Ne. Šis parametras
nerodomas, jei nustatyta parametro Leisti priimti dgfrm. pranešimus reikšmė Ne.

El. pašto parametrai
El. pašto parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo nuotoliniu pranešimu. Žr. Parametrų
siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pranešimai → Pran. parametrai → El. laiškai.
2. Pasirinkite Aktyvieji el. pašto parametrai ir įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti parametrus.
3. Pasirinkite Redaguoti akt. el. pašto parametrus ir nustatykite aktyvius parametrus. Po vieną pasirinkite visus parametrus ir

nustatykite reikiamas reikšmes.
• Pašto dėžutės pavadinimas — Sugalvokite ir parašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
• El. pašto adresas — Parašykite savo el. pašto adresą.
• Mano vardas — Įveskite savo vardą arba slapyvardį.
• Siunčiamojo pašto (SMTP) tarn. stotis — Parašykite el. pašto serverio adresą.
• Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis — Priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite POP3 arba

IMAP4. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite IMAP4. Pakeitus šią rūšį, taip pat pasikeičia priimamojo pašto prievado
numeris.
Jei pasirinksite POP3, matysite funkcijas Priimamojo pašto (POP3) tarn. stotis, POP3 vartotojo vardas ir POP3 slaptažodis.
Jei pasirinksite IMAP4, matysite funkcijas Priimamojo pašto (IMAP4) trn. stotis, IMAP4 vartotojo vardas ir IMAP4
slaptažodis. Įveskite priimamojo el. pašto serverio adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Šie parametrai reikalingi jūsų
el. pašto dėžutei tikrinti. Jei nenustatytas SMTP vartotojo vardas arba SMTP slaptažodis, el. pašto serveris naudoja POP3/
IMAP4 vartotojo vardą ir slaptažodį.

Meniu Kiti parametrai pasirinkite:
• Pridėti parašą — Galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno el. laiško pabaigoje.
• Prašyti SMTP leidimo — Jeigu tada, kai norite siųsti el. laiškus, jūsų el. pašto paslaugų teikėjas prašo nurodyti

atpažinimo duomenis, pasirinkite Taip. Tokiu atveju taip pat turi būti nustatytas jūsų SMTP vartotojo vardas ir SMTP
slaptažodis.

• SMTP vartotojo vardas — Parašykite siunčiamojo pašto vartotojo vardą, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
• SMTP slaptažodis — Įveskite norimą siunčiamojo el. pašto slaptažodį.
• Siunčiamojo pašto (SMTP) prievadas  — Parašykite laiškus siunčiančio serverio prievado numerį. Dažniausiai naudojama

reikšmė — 25.

P r a n e š i m a i
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Jei pasirinksite Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis ir POP3, matysite toliau aprašytas funkcijas.
• Priimamojo pašto (POP3) prievadas —  Įveskite prievado numerį, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
• Adresas atsakymui — Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
• Saugus įsiregistravimas — Pasirinkite Saugus įsiregistravi- mas įjungtas, jeigu įsiregistravimo duomenys turi būti

šifruojami. Priešingu atveju pasirinkite Saugus įsiregistravi- mas išjungtas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo
paslaugų teikėją. Kai registruojantis serveryje duomenys šifruojami, labiau apsaugomas vartotojo vardas ir slaptažodis.
Paties ryšio saugumo lygis dėl to nepasikeičia.

• Priimamų el. laiškų kiekis — Parašykite, kiek daugiausiai pranešimų (el. laiškų) norite priimti vienu metu.
• SMTP ryšio parametrai — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) siųsti reikalingo ryšio parametrus.
• POP3 ryšio parametrai — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) priimti reikalingo ryšio parametrus. Dėl parametrų

kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją.
Jei pasirinksite Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis ir IMAP4, matysite toliau aprašytas funkcijas.

• Priimamojo pašto (IMAP4) prievadas — Įveskite prievado numerį, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
• Adresas atsakymui — Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
• Priimamų el. laiškų kiekis — Parašykite, kiek pranešimų (el. laiškų) norite priimti vienu metu.
• Priimamų el. laiškų rūšys — Pasirinkite Vėliausi, jei norite priimti visus naujus pranešimus (el. laiškus), arba Vėliausi

neskaityti, jei norite priimti tik neskaitytus pranešimus (el. laiškus).
• SMTP ryšio parametrai — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) siųsti reikalingo ryšio parametrus.
• IMAP4 ryšio parametrai — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) priimti reikalingo ryšio parametrus. Žr. Rankinis

parametrų nustatymas psl. 29.

Paslaugų komandos
Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (dar vadinamus USSD komandomis).
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pasl. komandos.
2. Parašykite ir išsiųskite paslaugos reikalavimą.

P r a n e š i m a i
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7. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje arba SIM kortelės atmintyje.
Telefono atmintyje galima išsaugoti vardus su numeriais ir kitais teksto formato duomenimis. Su vardais taip pat galite
išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų. Vardų, kuriuos galėsite išsaugoti atmintyje, skaičius priklauso nuo informacijos,
išsaugotos su kiekvienu vardu, kiekio.
SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.
Telefone galima išsaugoti adresatų dalyvavimo informaciją (Mano būklė) ir sąrašą Užregistr. vardai (tinklo paslauga). Atidarę
meniu Mano būklė, galite nustatyti savo užimtumą, kurį matys kiekvienas, galintis naudotis šia paslauga ir prašantis šios
informacijos. Atidarę meniu Užregistr. vardai, galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite matyti. Taip
pat, pažvelgę į šį sąrašą, galėsite greitai pamatyti, ar norimas adresatas yra užimtas.

Adresų knygos parametrai
Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresų knyga → Parametrai ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.
• Naudojama atmintis — pasirinkti atmintį, kurioje išsaugosite adresatus. Jei pasirinksite Telefono ir SIM, galėsite matyti

adresatus iš sąrašų abiejose atmintyse, tačiau vardai ir numeriai bus išsaugoti vidinėje telefono atmintyje.
• Adresų knygos vaizdas — pasirinkti adresatų informacijos pateikimo būdą.
• Atminties būklė — patikrinti, kiek atminties užima abi adresų knygos.

Nauji adresatai
Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Naujas adresatas.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite Gerai. Žr. Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas psl. 19.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite Gerai.
4. Išsaugoję vardą ir numerį, paspauskite Gerai.

Patarimas: Norėdami greitai išsaugoti vardą ir telefono numerį telefonui veikiant laukimo režimu,
įrašykite telefono numerį ir paspauskite Saugoti. Įrašykite vardą ir paspauskite Gerai.

Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas
Su kiekvienu adresatu telefono vidinėje adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus
tekstinius duomenis. Tekstiniai duomenys gali būti, pavyzdžiui, adresai.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai
pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas
numatytasis numeris.

1. Pasirūpinkite, kad būtų įjungta Telefono arba Telefono ir SIM atmintis. Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  telefonui veikiant laukimo režimu.
3. Suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar tekstinę pastabą.
4. Paspauskite Inform., Funkc. ir pasirinkite Įtraukti numerį arba Nauji duomenys.
5. Norėdami papildyti adresato informaciją dar vienu numeriu ar tekstiniais duomenimis, pasirinkite atitinkamą numerio

arba tekstinių duomenų laukelio rūšį.
Jei esate prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, pasirinkę Vartot. adresas ir Ieškoti, operatoriaus ar
paslaugų teikėjo serveryje galite ieškoti vartotojo specialiojo adreso pagal mobiliojo telefono numerį arba el. pašto
adresą. Žr. Mano dalyvavimas psl. 33. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei
randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia paspausti Funkc. ir pasirinkti Išsaugoti. Pasirinkite Įvesti
rank. būdu ir įveskite specialųjį adresą.
Norėdami pakeisti numerio ar tekstinių duomenų rūšį, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pakeisti tipą. Specialiojo adreso
rūšies negalima pakeisti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą „Pokalb.“ adresat. arba Užregistr. vardai.
Norėdami nustatyti pasirinktą numerį kaip numatytąjį, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Skirti pirminiu.

6. Parašykite numerį ar tekstinius duomenis ir išsaugokite juos paspausdami Gerai.
Jei norite grįžti į laukimo režimą, paspauskite Atgal ir Uždar..

Nuotraukos susiejimas su adresatu
Su tam tikru skaičiumi adresatų, išsaugotų telefonų knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotraukas. Nuotraukas galima
susieti ne su visais adresatais.
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Įjungę laukimo režimą, paspauskite , pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti nuotrauką, ir paspauskite Inform..
Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pridėti nuotrauką. Atidaromas meniu Galerija katalogų sąrašas. Atidarykite norimą
katalogą, pažymėkite nuotrauką, kurią norite susieti su adresatu, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Į adresų knygą. Prie
adresato pridedama atvaizdo kopija.

Adresato paieška
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Ieškoti arba, norėdami greitai rasti adresato vardą, telefonui veikiant

laukimo režimu paspauskite .
2. Atsiradusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.

Sąraše vardų ieškokite spausdami klavišus  ir , o žymeklį atsiradusiame langelyje perkelkite spausdami klavišus
 ir .

3. Pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite Inform. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu.
Užregistruotieji vardai rodomi kitaip, priklausomai nuo parametro Adresų knygos vaizdas. Žr. Adresų knygos parametrai
psl. 32. Gali būti rodomas užimtumo simbolis, asmeninis logotipas ir būklės pranešimas arba tik užimtumo simbolis.
Norėdami pamatyti visą dinaminę informaciją, paspauskite Inform.

Patarimas: Kai peržiūrinėjate adresatų vardus ir norite peržiūrėti kokį nors vardą ir su juo susietą
numatytąjį numerį, pažymėkite tą vardą ir palaikykite paspaudę .
Kai peržiūrite adresatų vardus ir norite peržiūrėti visą dinaminio adresato būklės pranešimą, paspauskite
Inform. ir palaikykite paspaudę .

Įvairių adresato duomenų taisymas ir ištrynimas
Pažymėkite adresatą ir paspauskite Inform. Pažymėkite vardą, numerį, kitus duomenis ar nuotrauką, kuriuos norite taisyti
ar ištrinti.
• Norėdami taisyti, paspauskite Redag. arba Pakeisti, arba paspauskite Funkc. ir pasirinkite Keisti vardą, Redaguoti Nr.,

Red. duomenis arba Keisti nuotrauką, priklausomai nuo parametro Adresų knygos vaizdas. Žr. Adresų knygos parametrai
psl. 32. Specialiojo adreso negalima taisyti ar ištrinti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą „Pokalb.“ adresat. arba Užregistr. vardai.

• Norėdami ištrinti numerį ar tekstinius duomenis, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ištrinti numerį arba Ištrinti duomenis.
Norėdami ištrinti prie adresato pridėtą atvaizdą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Ištrinti nuotrauką. Jei ištrinate
nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka meniu Galerija neištrinama.

Adresatų ištrynimas
Norėdami ištrinti adresatus ir visus su jais susietus duomenis, paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Ištrinti.
• Norėdami ištrinti adresatus po vieną, pasirinkite Po vieną ir pažymėkite vardą, kurį norite ištrinti. Paspauskite Ištrinti ir

patvirtinkite veiksmą paspausdami Taip.
Jeigu adresato specialusis adresas yra įtrauktas į sąrašą „Pokalb.“ adresat. arba Užregistr. vardai, prieš ištrinant adresatą
rodomas perspėjimas Būklės informacija bus ištrinta.

• Norėdami ištrinti visus adresatus vienu veiksmu, pasirinkite Trinti visus, pažymėkite Telefono arba SIM kortelės ir
paspauskite Ištrinti. Paspauskite Taip ir patvirtinkite apsaugos kodu.

Mano dalyvavimas
Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti)
kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija,
būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos,
gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Reikiama informacija rodoma stebėtojų prietaisų meniu Adresų knyga esančiame
sąraše Užregistr. vardai. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti
jūsų dalyvavimo informaciją.
Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir
užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga,
operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos
parametrus. Žr. Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai psl. 41.
Norėdami naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungę prie dalyvavimo
informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga
veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma
stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Mano būklė.
Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

A d r e s ų  k n y g a
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• Prisij. prie paslau- gos „Mano būklė“ arba Išsijungti — atitinkamai prisijungti arba atsijungti nuo paslaugos serverio.
• Mano dabartinė būklė — Norėdami patikrinti informaciją, rodomą atskiriems asmenims ir viešai, pasirinkite Tikrinti

dabartinę dalyv. informaciją → Dal. inf. išrinkt. arba Dal. inf. visiems.

Pasirinkę Mano būklė, galite nustatyti savo užimtumą Galiu šnekėti (žymimą ), Užimta(s) (žymimą ) arba Neg.
bendrauti (žymimą ).
Pasirinkite Mano būklės pranešimas ir parašykite tekstą, kurį matys kiti vartotojai, arba paspauskite Funkc., pasirinkite
Ankst. pranešimai ir kurį nors iš senų pranešimų.
Norėdami pasirinkti asmeninį logotipą iš meniu Galerija esančio katalogo Paveikslai, pasirinkite Mano būklės logotipas. Jei
pasirinksite numatytąjį logotipą, jis viešai nebus rodomas.
Norėdami pasirinkti grupes, kurių nariams norite rodyti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite Rodyti.
Jei pasirinksite Visiems, į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją (užimtumą,
būklės pranešimą ir logotipą). Kiti adresatai gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.
Jei pasirinksite Išrinktiesiems, į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją
(užimtumą, būklės pranešimą ir logotipą). Kiti vartotojai nematys jokios informacijos.
Jei pasirinksite Niekam, jūsų dalyvavimo informacijos nematys niekas.

• Stebėtojai — Norėdami patikrinti, kas nori matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkite Dab. stebėtoj.
Norėdami peržiūrėti sąrašą žmonių, kuriems leidžiama matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją (užimtumą, būklės
pranešimą ir logotipą), pasirinkite Išrinktieji. Išrinktųjų asmenų sąrašą galite sudaryti savo nuožiūra. Į išrinktųjų asmenų
sąrašą neįtraukti asmenys gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.
Norėdami peržiūrėti sąrašą asmenų, kuriems neleidžiate žiūrėti savo dalyvavimo informacijos, pasirinkite Užblokuotieji.

• Parametrai — Norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodomas būklės ženklas, pasirinkite Rodyti būklę
lauki- mo režimo ekrane.
Pasirinkite Sinchronizuoti su aplinkomis ir nustatykite, kaip atnaujinsite savo parametrus Mano būklės pranešimas ir Mano
būklė: rankiniu būdu ar automatiškai, susiedami juos su aktyvia aplinka. Žr. Aplinka psl. 38. Turėkite galvoje, kad
asmeninio būklės logotipo negalite susieti su aplinka.
Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi prisijungti prie dalyvavimo paslaugos serverio, pasirinkite Prisijungimas.
Pasirinkite Pokalbių ir mano dalyv. parametrai. Žr. Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai psl. 41.

Užregistruotieji vardai
Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai
adresatai ar tinklas leidžia ją žiūrėti.
Pasirūpinkite, kad būtų įjungta Telefono arba Telefono ir SIM atmintis. Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32.
Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → 
Mano būklė → Prisij. prie paslau- gos „Mano būklė“. Pasirinktus adresatus galite matyti net ir neprisijungę prie dalyvavimo
informacijos paslaugos serverio, tačiau tada negalėsite matyti adresato užimtumo informacijos.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Užregistr. vardai.

Jei neprisijungėte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorėtumėte prisijungti.
2. Jeigu jūsų adresatų sąrašas tuščias, paspauskite Įtraukti.

Priešingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite Užregistr. naują. Rodomas jūsų adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į

užregistruotųjų vardų sąrašą.
Įtraukus adresatą į užregistruotųjų vardų sąrašą, rodomas patvirtinimas Užregis- truotas.

Patarimas: Norėdami užregistruoti adresatą iš sąrašo Adresų knyga, suraskite norimą adresatą,
paspauskite Inform. ir Funkc.. Pasirinkite Būklės užklausa → Nuolatinė.
Norėdami matyti tik dalyvavimo informaciją, pasirinkite Būklės užklausa → Vienkartinė.

Užregistruotų vardų peržiūra
Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje Žr. Adresato paieška psl. 33..
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Užregistr. vardai.

Rodoma pirmo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali
bendrauti su kitais, gali sudaryti tekstas ir piktograma. Piktogramos ,  ir  rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba
nematomas kitiems, arba užimtas.  rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.
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2. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.
• Užregistr. naują — įtraukia naują adresatą į užregistruotųjų vardų sąrašą.
• Pradėti pokalbį — pradeda diskusiją.
• Siųsti pranešimą — siunčia tekstinį pranešimą pasirinktam adresatui.
• Siųsti SMS el. laišk. — siunčia el. laišką pasirinktam adresatui.
• Siųsti vizitinę kort. — siunčia vizitinę kortelę pasirinktam adresatui.
• Išregistruoti — išbraukia pasirinktą adresatą iš užregistruotų vardų sąrašo.

Adresato išregistravimas
Norėdami išregistruoti adresatą, pažymėkite jį sąraše Adresų knyga ir paspauskite Inform.. Pasirinkite specialųjį vartotojo
adresą, paspauskite Funkc., pasirinkite Išregistruoti ir paspauskite Gerai.

Patarimas: Kaip išregistruoti adresatą pasirinkus meniu Užregistr. vardai, skaitykite skyrelyje Žr.
Užregistruotų vardų peržiūra psl. 34..

Adresatų kopijavimas
Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. Turėkite galvoje, kad
telefono atmintyje išsaugoti įvairūs duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresai, nekopijuojami į SIM kortelės atmintį.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Kopijuoti.
2. Pasirinkite Iš telefono į SIM kortelę arba Iš SIM kortelės į telefoną.
3. Pasirinkite Po vieną, Visus arba Pirminius nr..

Pasirinkę Po vieną, pažymėkite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite Kopijuoti.
Pirminius nr. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik numatytieji numeriai.

4. Norėdami palikti arba ištrinti ankstesnius vardus ir numerius, atitinkamai pasirinkite Palikti originalą arba Perkelti originalą.
Pasirinkę Visus arba Pirminius nr., paspauskite Taip, kai ekrane rodomas klausimas Kopijuoti adresatus? arba Perkelti
adresatus?

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas
Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“
standartas.
Gavę vizitinę kortelę, paspauskite Rodyti. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite Saugoti.
Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite Uždar. ir Taip.
Adresų knygoje suraskite adresato, kurio vizitinę kortelę norite išsiųsti, vardą ir telefono numerį. Paspauskite Inform.,
Funkc. ir pasirinkite Siųsti vizitinę kort..
• Jei norite siųsti vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite Siųsti IR ryšiu.
• Jei norite siųsti vizitinę kortelę nuotoliniu (OTA) pranešimu (jei tokia paslauga tinkle teikiama), pasirinkite Siųsti kaip SMS.
• Jei norite siųsti vizitinę kortelę daugiaformačiu pranešimu (jei tokia paslauga tinkle teikiama), pasirinkite Dgfrm. pranešimu.

Greitasis numerio rinkimas
Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, paspauskite Meniu, pasirinkite Adresų knyga → Gr. rink. numeriai ir
pažymėkite norimo greitojo rinkimo klavišo numerį.
Paspauskite Susieti arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pakeisti. Paspauskite
Ieškoti ir pasirinkite vardą bei numerį, kuriuos norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija Greitasis rinkimas
išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.
Norimą telefono numerį galima surinkti paspaudus tik vieną greitojo rinkimo klavišą. Žr. Greitasis numerio rinkimas psl. 15.

Numerio rinkimas balsu
Adresatui galite paskambinti ištardami su juo susietą balso žymeklį. Naudojant balso žymeklius, numerio nereikia rinkti
rankomis. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis.
Su adresatais galite susieti tam tikrą skaičių balso žymeklių.
Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.
• Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
• Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
• Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
• Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.
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Pastaba: 
gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl
neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas
Galite įrašyti ir susieti balso žymeklį su bet kuriuo telefono atmintyje esančiu adresatu. Išsaugokite arba nukopijuokite į
telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Taip pat galite susieti balso žymeklius su SIM kortelės
atmintyje išsaugotais vardais. Jei pakeisite SIM kortelę, turėsite ištrinti senus balso žymeklius prieš įrašydami naujus.
1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Paspauskite Inform., pažymėkite norimą telefono numerį, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Susieti balso žym..
3. Paspauskite Pradėti ir aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą balso

žymeklį.
Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, suskamba signalas ir ekrane pasirodo pranešimas Balso žymeklis išsaugotas.
Atidarius Adresų knyga, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Balso žymeklių tvarkymas
Išsaugotus balso žymeklius galite patikrinti, taisyti ar ištrinti.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Balso žymekliai. Pasirinkite adresatą, su kuriuo susietą balso žymeklį
norite išgirsti, pakeisti ar ištrinti.

Skambinimas naudojant balso žymeklius
Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis (E)GPRS ryšiu.
1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso stiprumo mažinimo klavišą arba palaikykite paspaudę

pasirinkimo klavišą . Telefonas pypteli ir jo ekrane rodomas pranešimas Kalbėkite.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja balso žymeklį (jeigu jis buvo atpažintas) ir po 1,5 sekundės surenka

numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.
Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite
paspaudę įrangos mygtuką.

Informaciniai numeriai irpaslaugų numeriai
Paslaugų teikėjas į pateiktą SIM kortelę gali būti įrašęs įvairios papildomos informacijos: informacinių numerių, paslaugų
numerių ir kt.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga, Inform. numeriai arba Paslaugų Nr.. Atitinkamoje kategorijoje suraskite
informacinį arba paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

Mano numeriai
Telefono numeriai, susieti su jūsų SIM kortele, saugomi kataloge Mano numeriai, jeigu tokią funkciją kortelė vykdo. Norėdami
peržiūrėti numerius, paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga → Mano numeriai. Pažymėkite norimą vardą ar numerį
ir paspauskite Žiūrėti.

Skambinančiųjų grupės
Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus programoje Adresų knyga, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai
skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų
specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus paveikslėlis. Žr. Tonų parametrai psl. 38.
Paspauskite Meniu, pasirinkite Adresų knyga → Skambintojų gr. ir norimą skambinančiųjų grupę.
Galite pasirinkti šias funkcijas:
• Grupės pavadinimas — Įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite Gerai.
• Grupės tonas — Pasirinkite grupės skambėjimo toną. Pirminis yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
• Grupės ženklas — Pasirinkite Įjungtas, kad telefonas rodytų grupės ženklą, Išjungtas — kad nerodytų arba Pažiūrėti,

norėdami peržiūrėti ženklą.
• Grupės nariai — Norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, pasirinkite Įtraukti. Pažymėkite vardą, kurį norite

įtraukti į grupę, ir paspauskite Įtraukti.
Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, pažymėkite reikiamą vardą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pašalinti
adresatą.
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8. Ryšių duomenys

Galite peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių, rinktų numerių sąrašus ir apytikslę jūsų ryšių trukmę.
Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir
naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausių skambučių sąrašai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Ryšių duom..
• Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių jums vėliausiai bandė skambinti, bet neprisiskambino,

pasirinkite Praleisti skambučiai (tinklo paslauga). Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas
abonentas bandė prisiskambinti.

Patarimas: Kai ekrane rodomas pranešimas apie praleistus skambučius, galite paspausti Sąrašas. Tada
pamatysite telefonų numerių sąrašą. Pažymėkite telefono numerį, kuriuo norite paskambinti, ir
paspauskite .

• Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių jūs vėliausiai priėmėte skambučius, pasirinkite Priimti
skambučiai (tinklo paslauga).

• Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti, pasirinkite Rinkti
numeriai.

Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite , kad atidarytumėte
vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad
surinktumėte tą numerį.

• Norėdami ištrinti vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite Trinti vėliausių skamb. sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti
visus telefonų numerius vėliausių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir
rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Kuriame nors iš šių sąrašų pažymėję vardą ar numerį ir paspaudę Funkc., galite, pavyzdžiui, patikrinti skambučio datą ir
laiką, taisyti ar ištrinti sąraše esantį telefono numerį, išsaugoti numerį programoje Adresų knyga arba siųsti pranešimą
pasirinktu numeriu.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai
Pastaba: 
paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių,
sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

• Norėdami sužinoti apytikslę ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis, pasirinkite
Skambučių trukmė. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą. Jei turite dvi telefono linijas
(tinklo paslauga), kiekviena linija turi atskirą ryšių trukmės laikmatį. Visuomet rodomas pasirinktos linijos laikmatis.

• Norėdami patikrinti, kiek vėliausios ryšio sesijos metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų, kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte
duomenų, taip pat anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite GPRS duomenų skaitiklis. Skaitikliai informaciją pateikia
baitais. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

• Norėdami sužinoti vėliausios GPRS ryšio sesijos apytikslę trukmę, bendrą GPRS ryšių trukmę, taip pat anuliuoti laikmačių
rodmenis, pasirinkite GPRS ryšio laikmatis. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

Padėties nustatymas
Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą.
Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti
padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.
• Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, paspauskite Priimti arba Atmesti. Jei nepastebite, kad yra gauta

užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar
paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas Praleistas 1 pasiteiravimas dėl padėties. Norėdami peržiūrėti
praleistą padėties užklausą, paspauskite Rodyti.

• Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų, paspauskiteMeniu ir pasirinkite
Ryšių duom. → Padėties nustatymas → Padėčių žurnalas.
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9. Parametrai

Aplinka
Telefono tonus galite susieti su įvairiais įvykiais, sąlygomis ar skambinančiųjų grupėmis, t. y. sukurti telefono aplinkas.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Aplinka. Pažymėkite aplinką ir paspauskite Rinktis.
• Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite Įjungti.
• Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite Laikina ir nustatykite jos

išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
• Norėdami nustatyti įvairius aplinkos parametrus, pasirinkite Konfigūruoti. Pasirinkite parametrą, kurį norite pakeisti, ir

nustatykite norimą jo reikšmę. Tuos pačius parametrus galima nustatyti atidarius meniu Tonų parametrai. Norėdami
pakeisti savo užimtumo informaciją, pasirinkite Mano būklė. Šis meniu rodomas tik tada, kai nustatote parametro
Sinchronizuoti su aplinkomis reikšmę Rodoma. Norėdami pervardyti aplinką, pasirinkite Aplinkos pavadinimas. Aplinkos
Įprastinė pervardyti negalima.

Patarimas: Norėdami greitai perjungti aplinką telefonui veikiant laukimo režimu, kai klaviatūra
neužrakinta, atidarykite aplinkų sąrašą ir pažymėkite norimą aplinką, spustelėdami įjungimo klavišą. Jei
norite įjungti aplinką, paspauskite Rinktis.

Tonų parametrai 
Galite nustatyti skambėjimo, signalų, perspėjimo ir klaviatūros tonus.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Tonų parametrai. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu
Aplinka. Turėkite galvoje, kad čia galite pasirinkti tik aktyvios aplinkos parametrus.
• Įspėjimas apie skambutį  — nustato, kaip telefonas praneš apie tai, kad kažkas jums skambina (bando užmegzti balso

ryšį): Skambės, Garsės, Skambės 1 kartą, Pyptelės ar Be garso.
• Skambėjimo tonas  — nustato skambučių į šį telefoną toną. Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, išsaugotus meniu

Galerija, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite Atidaryti Galeriją.

Patarimas:  Jei skambėjimo toną gavote infraraudonųjų spindulių ryšiu arba jį parsisiuntėte, toną
galite išsaugoti meniu Galerija.

• Skambėjimo garso lygis  — nustato tonų garso lygį.
• Vibracija  — nustato, kad telefonas vibruotų, kai kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą. Telefonas nevibruoja, kai jis

yra prijungtas prie įkroviklio (taip pat stalinio) arba automobilinio rinkinio.
• Pranešimo priėmimo tonas  — nustato gautų pranešimų toną.
• Tiesioginio ryšio parametrai  — nustato tiesioginio ryšio (TR) metu naudojamą garso šaltinį arba būklę Užsiėmęs(-usi) ir

įspėjamuosius bei atgalinio ryšio tonus.
• Dialogo tonas  — nustato gautų pokalbių pranešimų toną.
• Klaviatūros tonai  — nustato klaviatūros tonų garso lygį.
• Įspėjamieji tonai  — nustato, kad telefonas suskambėtų įspėjamuoju tonu, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija.
• Skambėjimas pagal grupes  — nustato, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos

skambinančiųjų grupės telefono. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba Skambės visi ir paspauskite Žymėti.

Vaizdo parametrai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Vaizdo parametrai.
Galite pakeisti toliau aprašytus vaizdo parametrus.
• Fono paveikslėlis — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu. Keli atvaizdai yra

gamintojo išsaugoti meniu Galerija. Atvaizdus taip pat galite gauti daugiaformačiais pranešimais arba, naudodamiesi
programa „PC Suite“, įsikelti juos į telefoną iš kompiuterio ir išsaugoti kataloge Galerija. Jūsų telefonas atpažįsta JPEG, GIF,
WBMP, BMP, OTA-BMP ir PNG formatus. Telefone gali veikti ne visos aukščiau paminėtų failų formatų versijos.
Norėdami pasirinkti fono paveikslėlį, pasirinkite Rinktis foną. Suraskite norimą atvaizdą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite
Naudoti fone.
Norėdami įjungti ar išjungti fono paveikslėlį, atitinkamai pasirinkite Įjungtas arba Išjungtas.
Turėkite galvoje, kad fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

• Spalvų deriniai — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ir baterijos
įkrovos juostelių, spalvą.

• Operatoriaus simbolis — nustatyti, kad operatoriaus simbolis būtų rodomas arba nerodomas. Jei neišsaugojote
operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia ekrano užsklanda.
Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį teiraukitės paslaugų teikėjo arba tinklo operatoriaus.

• Trukmė iki ekrano užsklandos — nustatyti telefono neveiklumo trukmę, kuriai praėjus turi įsijungti ekrano užsklanda.
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Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.
• Ekrano kontrastingumas — nustatyti mažesnį arba didesnį ekrano kontrastingumą — atitinkamai spauskite kairiąją arba

dešiniąją slinkties klavišo rodyklę.
• Meniu vaizdas — nustatyti pagrindinio telefono meniu rodymo būdą. Pasirinkite Sąrašas arba Tinklelis.

Laiko ir datos parametrai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Laiko ir datos parametrai.
• Laikrodis — Telefonui veikiant laukimo režimu, laikas bus rodomas, jei pasirinksite Rodyti laiką. Jei pasirinksite Nerodyti

laiko, laikas nebus rodomas. Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite Nustatyti laiką. Norėdami nustatyti teisingą
laiko juostą, pasirinkite Laiko juosta. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite Laiko formatas.
Laiką naudoja šios funkcijos: Pranešimai, Ryšių duom., Žadintuvas, Aplinka (tik laikinoji), Kalendorius, Įrašai ir ekrano
užsklanda.
Jei baterija ilgam išimama iš telefono arba yra visiškai išsikrovusi, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

• Data — Telefonui veikiant laukimo režimu, data bus rodoma, jei pasirinksite Rodyti datą. Jei pasirinksite Nerodyti datos,
data nebus rodoma. Pasirinkite Nustatyti datą ir nustatykite datą. Taip pat galite pasirinkti datos formatą ir skyriklį.

• Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) — Norėdami, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą
laiko juostą, pasirinkite Įjungtas. Jeigu norite, kad, prieš tikslindamas laiką, telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite
Vartotojui leidus.
Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su signalais nustatyto laiko. Dėl
automatinio tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją
kreipkitės į paslaugų teikėją arba tinklo operatorių.

Asmeninės nuorodos
Norėdami atidaryti dažniausiai naudojamų telefono funkcijų sąrašą, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą arba ištarkite
balso komandą.
Norėdami nustatyti dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją ir susieti balso komandas su kai kuriomis funkcijomis, paspauskite
Meniu ir pasirinkite Parametrai → Asmeninės nuorodos.
• Norėdami nustatyti dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją, pasirinkite Dešinysis pasi- rinkimo klavišas. Suraskite norimą

funkciją ir pasirinkite ją.
• Norėdami susieti balso komandas su funkcijomis, pasirinkite Balso komandos ir komandų katalogą. Pasirinkite funkciją,

su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite Įtraukti. Balso žymeklius galite susieti su dešimt norimų funkcijų. Jei
su pasirinkta funkcija jau yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis . Apie balso komandų naudojimą skaitykite
skyrelyje „ “. Turėkite galvoje, kad ryšio metu arba kai kokia nors programa siunčia arba priima duomenis (E)GPRS ryšiu,
negalite įjungti balso komandos ar susieti balso žymeklio su funkcija.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys
Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Per savo telefono IR
spindulių prievadą duomenis (pavyzdžiui, vizitines korteles) galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų
apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).
IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės
lazerinis gaminys.
Norint naudoti IR spindulių ryšį, suderinamas prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus.
Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu
1. Nukreipkite siunčiančiojo ir priimančiojo prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių infraraudonųjų spindulių ryšį, būtų ne didesnis kaip 1
metras.

2. Norėdami įjungti savo telefono IR prievadą, kad telefonas galėtų priimti duomenis, paspauskite Meniu ir pasirinkite
Parametrai → IR ryšys.

3. Norėdamas pradėti duomenų siuntimą, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.
Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.
IR ryšio simbolis

• Kai simbolis  rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR
spindulių prievadą.

• Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.
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GPRS
GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle,
kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu GPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie
interneto.
Patobulintas GPRS (EGPRS) naudoja EDGE, radijo ryšio moduliavimo technologiją, padidinančią GPRS duomenų perdavimo
spartą.
(E)GPRS protokolą gali naudoti šios telefono programos ir funkcijos: pranešimai, naršyklė, el. paštas, nuotolinės
sinchronizacijos programa, programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos (pavyzdžiui, internetas ir
el. paštas).
Prieš pradėdami naudotis (E)GPRS technologija:
1. pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo dėl galimybės naudotis (E)GPRS ryšiu, šios paslaugos

užsisakymo, duomenų perdavimo spartos ir kainų;
2. išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, ryšio parametrus.
Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu tinkle veikia šio tipo ryšys).
Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų — EGPRS arba GPRS — nėra, tačiau naudodamiesi kai kuriomis programomis
galite pasirinkti arba GPRS, arba GSM duomenys (grandininį duomenų perdavimą, CSD).

GPRS ryšys
Norėdami nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Ryšiai → GPRS → GPRS ryšys.
• Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas (E)GPRS tinkle automatiškai, pasirinkite Nuolatinis. Kai

užmezgamas (E)GPRS ryšys, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Kai įjungiate programą, kuriai
reikalingas (E)GPRS ryšys, tarp telefono ir tinklo užmezgamas ryšys. Rodomas simbolis . Tada galima pradėti perduoti
duomenis. Kai uždarote programą, (E)GPRS ryšys baigiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas (E)GPRS tinkle. Jeigu (E)
GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame
kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Tas pats simbolis žymi ir GPRS, ir EGPRS.

• Norėdami nustatyti telefoną, kad registruotųsi (E)GPRS tinkle ir užmegztų (E)GPRS ryšį, kai jo reikia kuriai nors programai,
pasirinkite Pagal poreikį. Uždarius programą, (E)GPRS ryšys išjungiamas.

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris (E)GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrinėti XHTML
tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui prijungti prie interneto.

GPRS modemo parametrai
Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti (E)
GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.
Norėdami nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus kompiuteryje, paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Ryšiai → GPRS
→ GPRS modemo parametrai.
• Norėdami įjungti norimą kreipties tašką, pasirinkite Naudojamas kreipties taškas.
• Norėdami pakeisti kreipties taško parametrus, pasirinkite Keisti naudojamo kr. taško param.. Nustatykite toliau išvardytus

parametrus. Kreipties taško pseudonimas įrašykite kreipties taško parametrų rinkinio pavadinimą. GPRS kreipties taškas
įrašykite kreipties taško, kurio reikia ryšiui su (E)GPRS tinklu užmegzti, pavadinimą. Kreipties taško pavadinimo
teiraukitės savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje,
naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad
bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Skambinimo funkcijos
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Skambinimo funkcijos. Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Skambučių peradresavimas — (tinklo paslauga) peradresuoti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, jūsų balso

pašto dėžutės numeriu (tinklo paslauga).
Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar
tinklo operatorius, gali būti nerodomos.
Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametrą, pavyzdžiui, Peradresuoti, kai užimta, norėdami peradresuoti balso
ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti.
Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametrą, pasirinkite Įjungti ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus
peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo sąlyginiu parametru). Norėdami išjungti peradresavimo
sąlyginį parametrą, pasirinkite Atšaukti. Jei norite patikrinti, ar peradresavimo sąlyginis parametras yra įjungtas,
pasirinkite Tikrinti būklę (jei įmanoma su konkrečiu peradresavimo sąlyginiu parametru). Tuo pačiu metu galima nustatyti
kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.
Telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane rodomos peradresavimo piktogramos. Žr. Laukimo režimas psl. 13.
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• Automatinis garso valdymas — Norėdami, kad būtų automatiškai palaikomas tam tikras, jūsų anksčiau garso klavišais
nustatytas, ausinės garso lygis, pasirinkite Įjungtas. Pavyzdžiui, jei aplinka triukšminga, ausinės garsas sustiprinamas, o
jeigu jūsų pašnekovas kalba labai garsiai — susilpninamas.

• Atsiliepimas bet kuriuo klavišu — Pasirinkite Įjungtas ir į skambutį galėsite atsiliepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus
įjungimo klavišą, tiesioginio ryšio klavišą, pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .

• Automatinis perrinkimas — Pasirinkus Įjungtas ir nepavykus prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki 10 kartų.
• Greitasis rinkimas — Pasirinkite Įjungtas ir vardus bei telefonų numerius, susietus su greitojo rinkimo klavišais —

, galėsite surinkti palaikę paspaustą atitinkamo skaitmens klavišą.
• Skambučio laukimas — Pasirinkus Įjungti, tinklas praneša apie naują skambutį, kai jau kalbate telefonu (tinklo paslauga).
• Santrauka po skambučio — Pasirinkus Įjungta, telefonas trumpai parodo kiekvieno ryšio apytikslę trukmę bei kainą (tinklo

paslauga).
• Siųsti mano atpa- žinimo duomenis — Pasirinkus Taip, jūsų telefono numerį mato asmuo, kuriam skambinate (tinklo

paslauga). Pasirinkite Kaip sutarta, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
• Linija skamb. iš šio telefono — (tinklo paslauga) pasirinkti 1 arba 2 telefono linijas skambučiams. Pavyzdžiui, galite turėti

atskiras telefono linijas asmeniniams ir verslo reikalams. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją kreipkitės į tinklo
operatorių arba paslaugų teikėją.
Pasirinkę 2 linija ir neužsisakę šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos,
galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.
Norėdami uždrausti linijos pasirinkimo funkciją (jei leidžia SIM kortelė), paspauskite Funkc. ir pasirinkite Užblokuoti.

Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, iš vienos linijos į kitą galite persijungti palaikydami
paspaudę .

Telefono parametrai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Telefono parametrai. Pasirinkite kuriuos nors iš toliau išvardytų parametrų.
• Kalbos parametrai — Pasirinkite Telefono kalba ir nustatykite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane. Jei nustatyta

reikšmė Nustatoma autom., telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.
Norėdami rašyti tekstą kita kalba, pasirinkite Rašomoji kalba.

• Atminties būklė — patikrinti laisvos ir kiekvienos funkcijos užimtos atminties kiekį.
• Automatinė kla- viatūros apsauga — užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų. Ryšio metu telefonas veikia įprastai.

Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra lieka užrakinta.
• Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą.
• Tinklo pazonės informacija — nustatyti, kad telefonas rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas

pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija (tinklo paslauga).
• Sveikinimas — įrašyti asmeninę pastabą, kuri trumpai pasirodys įjungus telefoną.
• Operatoriaus pasirinkimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų korinio ryšio tinklus, veikiančius jūsų

vietovėje.
Jei pasirinksite Rankinis, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

• SIM funkcijų patvirtinimai — patvirtinti pranešimus, siunčiamus tarp jūsų telefono ir paslaugų teikėjo.
Turėkite galvoje, kad norėdami naudotis šiomis paslaugomis veikiausiai turėsite siųsti tekstinį pranešimą ar skambinti.
Šios paslaugos gali būti mokamos.

• Meniu paaiškinimai — nustatyti, kad telefonas rodytų meniu paaiškinimus. Paaiškinimuose pateikta informacija apie
naudojimąsi telefono funkcijomis.

• Įjungimo tonas — nustatyti, kad įjungiant telefoną suskambėtų tonas.

Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai
Norėdami sužinoti, ar parametrai Pokalbiai ir Mano būklė yra galimi, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
Pokalbių ir dalyvavimo informacijos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu
pranešimu paslauga psl. 14.
Parametrų nustatymas ir įjungimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Pokalbių ir mano dalyv. parametrai.
2. Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite Dabart. „Pokalbių“ ir dalyv. param., pažymėkite parametrų rinkinį, kurį norite

įjungti, ir paspauskite Įjungti.
3. Pasirinkite Red. dab. „Pok.“ ir dalyv. parametrus, tada paeiliui pasirinkite kiekvieną parametrą ir nustatykite reikiamas

reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Ryšio parametrai yra meniu Ryšio
parametrai.
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Telefono priedų parametrai
Priedų parametrų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kokio nors suderinamo mobiliojo
priedo, pavyzdžiui, prie laisvų rankų įrangos.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Telefono priedų parametrai. Galite pasirinkti priedą, jei atitinkamas priedas
yra arba buvo prijungtas prie telefono. Kai kuriems priedams galite nustatyti funkcijas, kurios įsijungs automatiškai,
prijungus konkretų priedą.
• Pirminė aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono

priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
• Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo

signalo. Jeigu nustatyta parametro Įspėjimas apie skambutį reikšmė Pyptelės arba Be garso, automatinio atsiliepimo
funkcija neveikia.

• Apšvietimas — nustatyti, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas (Taip). Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių
įsijungtų apšvietimas, pasirinkite Automatinis.

Saugumo parametrai
Saugumo parametrų meniu yra kreipties kodų ir kitų saugumo funkcijų parametrai.
Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų
grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų
prietaise.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Apsaugos parametrai.
Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• PIN kodo reikalavimas — nustatyti, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti jūsų PIN kodą.
• Skambučių draudimas (tinklo paslauga) — uždrausti skambučius.
• Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė leidžia atlikti

tokią funkciją).
Kai įjungta apriboto rinkimo funkcija, (E)GPRS ryšio užmegzti neįmanoma, išskyrus atvejus, kai (E)GPRS ryšiu siunčiami
tekstiniai pranešimai; gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

• Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
• Apsaugos lygis — kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo, pasirinkite Telefono.

Kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį, keičiant naudojamą atmintį arba kopijuojant
duomenis iš vienos atminties į kitą, pasirinkite Atminties.

• Kreipties kodai — pakeisti kreipties kodus.

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas
Galite atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Atkurti gamyklos parametrus.
2. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite Gerai.

Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje Adresų
knyga, neištrinami.

P a r a m e t r a i
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10. Galerija

Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose.
Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Įvairi
medžiaga, pavyzdžiui, skambėjimo tonas, gali būti apsaugota ir jai gali būti taikomos tam tikros naudojimo taisyklės,
pavyzdžiui, skambėjimo toną galima naudoti ribotą skaičių kartų arba ribotą laiką. Medžiagos naudojimo taisyklės gali būti
nustatytos medžiagos įjungimo rakte, pateiktame kartu su medžiaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikėjo
sprendimo. Jums gali būti suteikta galimybė atsinaujinti šiuos įjungimo raktus. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią
medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos
naudojimą turėsite sumokėti. Galerija naudoja bendrąją atmintį. Žr. Bendroji atmintis psl. 6.

Galerijos katalogai
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Galerija. Rodomas katalogų sąrašas. Nuotraukos, Vaizdo įraš., Paveikslai, Tonai ir Balso

įrašai yra pradiniai telefono katalogai.
2. Pažymėkite norimą katalogą ir, norėdami peržiūrėti jame esančių failų sąrašą, paspauskite Atidaryti arba pasirinkite

Funkc. ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Pasirinkite Naujas katalogas, Trinti katalogą, Perkelti, Pervadinti katal., Informacija, Vaizdo tipas arba Rūšiuoti. Pradinių

telefono katalogų ištrinti, pervardyti ar perkelti negalite.
• Pasirinkite Atminties būklė. peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios telefono programos.
• Norėdami peržiūrėti galimų įjungimo raktų sąrašą, pasirinkite Raktakodžių sąr.. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus

(pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.
• Norėdami parsisiųsti naujų atvaizdų ir tonų, pasirinkite Parsisiunt. tinklal.. Pasirinkite Parsis. paveiksl., Parsisiunč. tonai

arba Parsis. vaizdo įraš.. Rodomas žymų sąrašas. Norėdami atidaryti meniu Naršyklė esantį žymų sąrašą, pasirinkite
Kitos žymos. Žr. Žymos psl. 60.
Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio,
naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu Naršyklė ir
įjunkite kitą parametrų rinkinį. Žr. Ryšio su paslauga užmezgimas psl. 59. Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Failus siųskitės tik iš
patikimų šaltinių.

3. Jei atidarėte katalogą, pažymėkite norimą failą. Norėdami peržiūrėti failą, paspauskite Atidaryti, arba, norėdami siųsti
failą daugiaformačiu pranešimu, paspauskite . Telefonas gali atkurti 3GP formato (standartiniu kodeku H.263 ir
paprastuoju kodeku MPEG-4 koduojamo formato) vaizdo įrašus.
Paspauskite Funkc. ir sąraše pasirinkite norimą funkciją.

Galerijos failų tvarkymo funkcijos
Galite naudotis kai kuriomis iš toliau išvardytų programos Galerija failų tvarkymo funkcijų. Pažymėkite norimą failą ir
paspauskite Funkc..
• Ištrinti — ištrinti pasirinktus failus.
• Siųsti — siųsti pasirinktą failą MMS arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
• Redag. atvaizdą — taisyti pasirinktą atvaizdo failą.
• Perkelti — perkelti failą į kitą katalogą. Pažymėkite katalogą, į kurį norite įkelti pasirinktą failą, paspauskite Funkc. ir

pasirinkite Perkelti čia.
• Pervadinti — pervardyti failą.
• Naudoti fone — nustatyti, kad pasirinktas atvaizdas būtų naudojamas kaip fono paveikslėlis.
• Kaip skamb. toną — nustatyti pasirinktą garso failą kaip skambėjimo toną.
• Atminties būklė — peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios telefono programos.
• Įjungti medžiagą — atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą. Ši funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog

įjungimo raktą galima atnaujinti.
• Informacija — patikrinti įvairius failo duomenis, pavyzdžiui, datą.
• Vaizdo tipas — nustatyti telefono failų rodymo būdą.
• Rūšiuoti — rūšiuoti failus ir katalogus pagal datą, rūšį, pavadinimą ar dydį.
• Ištrinti visus — ištrinti visus failus iš pasirinkto katalogo.
• Atidaryti paeiliui — paeiliui peržiūrėti kataloge esančius failus.
• Naujas katalogas — įtraukti naują katalogą.
• Raktakodžių sąr. — peržiūrėti galimų įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui,

nebegaliojančius) galite ištrinti.
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11. Pramogos

Vaizdo kamera
Galite fotografuoti įmontuota kamera.
Kameros lęšis yra galinėje telefono sienelėje, o telefono pagrindinis ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Nufotografuoti
atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai — H.263 („SubQCIF“) formatu.

Fotografavimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pramogos → Kamera.
2. Norėdami fotografuoti standartiniu režimu, pasirinkite Stand. nuotrauka. Norėdami nufotografuoti mažą atvaizdą, kurį

galėsite pridėti prie adresų knygoje išsaugotos adresato kortelės, pasirinkite Portretas. Jei trūksta apšvietimo, pasirinkite
Naktinis režimas.

Patarimas: Jei fotografuodami standartiniu režimu norite greitai atidaryti vaizdo ieškiklį, telefonui
veikiant laukimo režimu paspauskite . Norėdami greitai perjungti vaizdo kameros režimą
(pavyzdžiui, į filmavimo režimą), palaikykite paspaudę  arba .

3. Vaizdas rodomas ekrane, kuris yra naudojamas kaip vaizdo ieškiklis.
Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.
• Perjungti režimą — pakeisti vaizdo kameros režimą.
• Kameros laikmatis — įjungti vaizdo kameros laikmatį.
• Nuotraukų seka — nufotografuoti penkis atvaizdus paeiliui.
• Žiūrėti ankstesnį — peržiūrėti paskutinę nuotrauką, jeigu prieš atidarydami vaizdo ieškiklį fotografavote.
• Atidaryti Galeriją — atidaryti galeriją.

4. Norėdami nufotografuoti vaizdą ir išsaugoti nuotrauką, paspauskite Fotograf. Telefonas išsaugo nuotrauką meniu Galerija
kataloge Nuotraukos.
Išsaugoję nuotrauką ir paspaudę Funkc., galite pasirinkti norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
• Didinti vaizdą — padidinti nuotrauką.
• Siųsti — siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
• Dėti prie adresato — pridėti mažo portreto formato nuotrauką prie adresato kortelės.
• Pervadinti — pervardyti išsaugotą nuotrauką.
• Atidaryti Galeriją — atidaryti meniu Galerija.
• Kontrastingumas — nustatyti nuotraukų kontrastingumą.
• Naudoti fone — naudoti nuotrauką kaip fono paveikslėlį.
• Informacija — peržiūrėti nuotraukos informaciją.

5. Norėdami dar kartą fotografuoti, paspauskite Atgal. Norėdami ištrinti rodomą nuotrauką, paspauskite Ištrinti.
Patarimas: Galite nustatyti vaizdo kameros laikmatį vienai nuotraukai. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite
Kameros laikmatis. Paspauskite Pradėti. Tada, praėjus nustatytam laikui, vaizdo kamera nufotografuos
vaizdą ir išsaugos nuotrauką meniu Galerija. Kai veikia vaizdo kameros laikmatis, telefonas pypsi.

Filmavimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pramogos → Kamera → Vaizdo įrašas.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite Įrašyti. Kai filmuojate, ekrano viršuje rodomas simbolis  ir likusi įrašo trukmė.

Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite Pertr. Norėdami toliau filmuoti, paspauskite Tęsti.
3. Jei norite baigti filmuoti, paspauskite Stabd. Telefonas išsaugo įrašą meniu Galerija kataloge Vaizdo įraš.
4. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, paspauskite Atkurti. Norėdami dar ką nors nufilmuoti, paspauskite Atgal. Norėdami

pasirinkti kurią nors funkciją iš sąrašo, paspauskite Funkc.
• Ištrinti — ištrinti įrašą.
• Siųsti — siųsti įrašą daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
• Pervadinti — pervardyti išsaugotą įrašą.
• Atidaryti Galeriją — atidaryti meniu Galerija.
• Išjungti garsą — išjungti garsą, kai atkuriamas įrašas.
• Kontrastingumas — nustatyti vaizdo įrašo kontrastingumą.
• Informacija — peržiūrėti duomenis, susijusius su įrašu.
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Vaizdo kameros parametrai
Norėdami nustatyti meniu Kamera esančius vaizdo kameros parametrus, pasirinkite Parametrai ir sąraše pasirinkite reikiamą
funkciją.
• Atvaizdo kokybė — nustatyti glaudinimo laipsnį išsaugant nuotrauką. Pasirinkite Aukšta, Normali arba Paprasčiausia.

Nustatę raišką Aukšta, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos.
• Vaizdo įrašo trukmė — pasirinkti vaizdo įrašų trukmę.
• Kameros garsai — nustatyti spragtelėjimo garso (fotografuojant) imitaciją ir vaizdo kameros laikmačio toną (Įjungti arba

Išjungti).
• Pirminis pavadinimas — nustatyti pavadinimą, kuriuo bus pavadintos naujos nuotraukos. Jei pasirinksite Automatinis, bus

naudojamas numatytasis pavadinimas. Pasirinkę Mano pavadinimas, galėsite įrašyti ar taisyti naują pavadinimą.

Radijas
Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas naudojamas kaip FM radijo antena. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina
prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.

Perspėjimas: 
klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

Radijo įjungimas ir išjungimas
1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pramogos → Radijas.

Rodomi toliau išvardyti duomenys.
• Kanalo numeris ir radijo stoties pavadinimas, jei išsaugojote kanalą.
• Radijo bangos dažnis.

2. Jeigu išsaugojote radijo kanalus, galite sąraše surasti kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerį
nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkamą klavišą.
Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąraše galite
ieškoti, spausdami tą klavišą.

3. Norėdami išjungti radiją, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Išjungti.
Patarimas: Norėdami greitai išjungti radiją, palaikykite paspaudę .

Radijo kanalo paieška
Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti palaikydami paspaudę  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas
kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, pasirinkite Išsaugoti kanalą. Įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite kanalo vietą (numerį) sąraše.

Patarimas: Norėdami greitai išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1—9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą
klavišą, tada įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite Gerai.

Radijo klausymas
Perspėjimas: 
nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai
stiprus.

Įjungę radiją, paspauskite Funkc. ir pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
• Išjungti — išjungti radiją.
• Išsaugoti kanalą — išsaugoti rastą radijo kanalą. Galite išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
• Autopaieška — Norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse, atitinkamai

spustelėkite  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti rastą kanalą, paspauskite
Gerai ir pasirinkite Išsaugoti kanalą.

• Rankinė paieška — Norėdami ieškoti kanalo rankiniu būdu, t. y. po 0,1 MHz didindami arba mažindami dažnį, spaudinėkite
 arba . Norėdami pradėti greitą kanalo paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse, palaikykite paspaudę
 arba . Norėdami išsaugoti rastą kanalą, paspauskite Gerai ir pasirinkite Išsaugoti kanalą.

Patarimas: Norėdami greitai pasirinkti Rankinė paieška, atidarę meniu Radijas paspauskite .

• Nustatyti dažnį — išsaugoti dažnai naudojamus radijo kanalus. Jei žinote radijo bangos, kurios norite klausytis, dažnį (nuo
87,5 MHz iki 108,0 MHz), įrašykite jį ir paspauskite Gerai. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite Gerai ir pasirinkite
Išsaugoti kanalą.

P r a m o g o s
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Patarimas: Norėdami greitai pasirinkti Nustatyti dažnį, atidarę meniu Radijas paspauskite .

• Ištrinti kanalą — ištrinti išsaugotus kanalus. Norėdami ištrinti išsaugotą kanalą, pažymėkite jį, paspauskite Ištrinti ir
patvirtinkite veiksmą.

• Pervadinti — pervardyti išsaugotą kanalą. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite Gerai.

• Garsiakalbis arba Ausinė-mikrof. — klausytis radijo per telefono garsiakalbį (arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu). Laisvų
rankų įranga su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo
antenos funkciją.

• Mono garsas arba Stereo garsas — klausytis radijo monofoniniu (ar stereofoniniu) režimu.

Kai klausotės radijo ir skambinate arba atsiliepiate į skambutį, radijas nutildomas. Pasibaigus ryšiui, garsas vėl sustiprinamas
iki ankstesnio lygio.
Turėkite galvoje, kad programa, siunčianti ar priimanti duomenis (E)GPRS ar HSCSD ryšiu, gali trikdyti radiją.

Diktofonas
Galite įrašyti iki 3 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Pavyzdžiui, tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir
telefono numerį — išklausę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau. Taip pat galite nustatyti, kad vietoje skambėjimo
tono būtų atkuriamas įrašas.
Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Pramogos → Diktofonas.
2. Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite Įrašyti. Norėdami pradėti pokalbio įrašymą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite

Įrašyti. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite normalioje padėtyje, prie ausies. Visi pašnekovai maždaug kas 5
sekundes girdės negarsų pyptelėjimą.

3. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite Stabd.. Įrašas išsaugomas meniu Galerija kataloge Balso įrašai.
Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite Kartoti paskutinį.
Norėdami išsiųsti įrašą daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite Siųsti.

Įrašų klausymas
1. Norėdami klausytis išsaugotų įrašų, paspauskite Meniu ir pasirinkite Pramogos → Diktofonas → Įrašų sąrašas. Rodomas

meniu Galerija katalogų sąrašas.
2. Atidarykite katalogą Balso įrašai ir pasirinkite norimą įrašą. Galimos įrašymo funkcijos aprašytos atitinkamame skyrelyje.

Žr. Galerijos failų tvarkymo funkcijos psl. 43.

P r a m o g o s
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12. Tiesioginis ryšys (TR)

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tik vieną mygtuką
(TR), galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.
Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar
grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Į vėliausių ryšių meniu Ryšių duom. be GPRS skaitiklių dar įtraukiami ir
tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti
patvirtinimai apie tai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.
Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad
tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.
Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio paslaugos parametrus.
Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama
tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusios su įprastu balso ryšiu
(pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

Tiesioginio ryšio meniu atidarymas
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tiesiog. ryšys. Rodomas tiesioginio ryšio meniu funkcijų sąrašas.
• Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite Įjungti TR arba Išjungti TR.
• Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite Atgal. ryšio dėžutė.
• Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite Grupių sąrašas.

Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, Grupių sąrašas greitai atidaromas paspaudus .

• Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite Adresatų sąrašas.
• Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio grupę į telefoną, pasirinkite Sukurti grupę.
• Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio funkcijos parametrus, pasirinkite Parametrai.
• Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite

Naršyklė.

Tiesioginio ryšio parametrai
Yra dviejų rūšių tiesioginio ryšio parametrai: naudojimo ir paslaugos.

Naudojimo parametrai
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tiesiog. ryšys → Parametrai → TR parametrai.
• Jei sutinkate, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite Pokalbiai „1 su 1“ → Taip. Jei

pasirinksite Ne, galėsite tik užmegzti ryšį — priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ negalėsite. Turėkite galvoje,
kad paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant
užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite Pokalbiai „1 su 1“ → Pranešti.

• Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite Klausomos grupės → Taip.
• Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite Įjungus

telefoną, įjungti TR → Taip.
• Jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys

užmegzti adresatai, pasirinkite Siųsti mano tiesio- ginio ryšio adresą → Ne.
• Atidarę meniu Tonų parametrai, galite pasirinkti tiesioginio ryšio paslaugos tonus. Jeigu norite, kad užmezgus tiesioginį

ryšį būtų naudojamas telefono garsiakalbis ar ausinė, pasirinkite Tonų parametrai → Tiesioginio ryšio parametrai → 
Balso funkcijos → Garsiakalbis arba LRĮ su mikrofonu Jei pasirinksite Užsiėmęs(-usi), negalėsite nei užmegzti, nei priimti
kvietimų užmegzti tiesioginio ryšio.

Tiesioginio ryšio paslaugos parametrai
Norėdami sužinoti apie galimybę gauti tiesioginio ryšio paslaugos parametrus, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų
teikėją. Parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.
Parametrų nustatymas ir įjungimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tiesiog. ryšys → Parametrai.
2. Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite Aktyvūs paslau- gos parametrai, pažymėkite parametrų rinkinį, kurį norite

įjungti, ir paspauskite Įjungti.
3. Pasirinkite Keisti aktyvius pasl. parametrus. Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametrą ir nustatykite reikiamas reikšmes

naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad žemesniojo lygmens
meniu Ryšio parametrai yra reikiami ryšio parametrai.
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Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio
• Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, paspauskite Meniu ir pasirinkite Tiesiog. ryšys → Įjungti

TR.  žymi tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie
paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių,
automatiškai prisijungiate prie aktyvių (Numatytoji ir Klausoma) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas
telefonui veikiant laukimo režimu.

• Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite Išjungti TR.

Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas
Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę
ausinę, telefoną galite įprastai glausti prie ausies.

Perspėjimas: 
nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai
stiprus.

Ryšio užmezgimas su grupe
Norėdami užmegzti ryšį su grupe, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
Norėdami užmegzti ryšį su numatytąja grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti,
suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei grupės pavadinimas.
Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite Grupių sąrašas, pažymėkite norimą grupę ir
paspauskite TR mygtuką.
Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti,
atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės
asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas
Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).
• Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, ryšį „vienas su vienu“ galite užmegzti įvairiais būdais: norėdami

užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote iš paslaugos teikėjo gautą paslaugos
adresą, pasirinkite Adresatų sąrašas. Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką. Taip pat galite pasirinkti adresatą,
atidarę sąrašą Adresų knyga.

• Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite Grupių sąrašas ir pažymėkite
norimą grupę. Paspauskite Funkc., pasirinkite Aktyvūs nariai, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

• Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite Atgal. ryšio dėžutė.
Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite TR mygtuką.

Atsiliepimas į grupės ar vieno asmens kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį
Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia
grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją
išsaugojote meniu Adresų knyga, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.
Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų
(suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.
Jei bandydami atsiliepti į grupės kvietimą paspausite TR mygtuką, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į
eilę toną ir ekrane matysite pranešimą Įtraukia į eilę, kol laikysite paspaudę TR mygtuką. Laikykite paspaudę TR mygtuką, kol
kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

Atgalinio ryšio užklausos

Atgalinio ryšio užklausos siuntimas
Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite
nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.
• Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai: norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu

Tiesiog. ryšys, pasirinkite Adresatų sąrašas. Suraskite ir pažymėkite adresatą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siųsti atg.
rš. užkl.

• Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu Adresų knyga, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir
pažymėkite norimą adresatą. Paspauskite Inform., pažymėkite tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite Funkc. ir
pasirinkite Siųsti atg. rš. užkl.
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• Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu Tiesiog. ryšys, pasirinkite Grupių sąrašas ir pažymėkite norimą grupę.
Paspauskite Funkc., pasirinkite Aktyvūs nariai, pažymėkite norimą adresatą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siųsti atg.
rš. užkl.

• Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinio ryšio užklausų sąrašo, esančio meniu Tiesiog. ryšys, pasirinkite Atgal.
ryšio dėžutė. Suraskite ir pažymėkite adresatą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siųsti atg. rš. užkl.

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą
Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas Gauta atgalinio
ryšio užklausa.
1. Norėdami atidaryti sąrašą Atgal. ryšio dėžutė, paspauskite Žiūrėti. Rodomas siuntėjo slapyvardis.
2. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.
3. Norėdami nusiųsti siuntėjui ryšio užklausą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Siųsti atg. rš. užkl.

Jei norite ištrinti užklausą, paspauskite Ištrinti.

Atgalinio ryšio užklausos siuntėjo duomenų išsaugojimas
Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąraše.
1. Norėdami atidaryti sąrašą Atgal. ryšio dėžutė, paspauskite Žiūrėti. Rodomas siuntėjo slapyvardis.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Rodyti TR adresą.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite
Išsaugoti kaip arba Sieti su adresatu.

Ryšio „vienas su vienu“ adresatų įtraukimas į sąrašą
• Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti. Norėdami susieti tiesioginio ryšio

paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu Adresų knyga, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ,
pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite Inform. → Funkc. Pasirinkite Nauji duomenys → Ties. ryšio adr..

• Adresato įtraukimas į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą Norėdami įtraukti į sąrašą tiesioginio ryšio adresatą, atidarykite
tiesioginio ryšio meniu ir pasirinkite Adresatų sąrašas. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas adresatas.

• Adresato įtraukimas į sąrašą iš grupių sąrašo Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite Grupių
sąrašas, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite Funkc. Pasirinkite Aktyvūs nariai, pažymėkite narį, kurio informaciją
norite išsaugoti savo sąraše, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Išsaugoti kaip.

Grupių kūrimas ir parengimas
Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.
Kiekvieną grupės narį atitinka paslaugos teikėjo suteiktas vartotojo vardas. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus
slapyvardžius kiekvienai grupei. Šis slapyvardis bus pateikiamas kaip asmens informacija.
Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie
grupės pirmą kartą.
Gali būti trijų rūšių tiesioginio ryšio grupės:
• Sąlyginės grupės yra uždarosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
• Tikslinės grupės — tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos

nariais.
• Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta

uždaroji grupė, o smulkesnėms verslo funkcijoms — papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tiesiog. ryšys → Sukurti grupę → Naudojant vedlį.
2. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite Atvira grupė arba Slapta grupė.

Jei pasirinksite Slapta grupė, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės
gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie slaptosios grupės gali tik tą
grupę sukūręs asmuo.

3. Įrašykite grupės pavadinimą ir paspauskite Gerai.
4. Pasirinkite grupės būseną: Numatytoji, Klausoma arba Neaktyvi. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos

būseną. Numatytoji ir Klausoma yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe,
užklausa siunčiama numatytąjai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.

5. Norėdami siųsti kvietimą grupei, paspauskite Taip, kai telefonas prašo siųsti kvietimą. Kvietimą galite siųsti tekstiniu
pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.
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Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti atviros grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.

Kvietimo priėmimas
Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą Gautas kvietimas iš grupės:.
1. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji neslapta, paspauskite Žiūrėti.
2. Norėdami įtraukti grupę į telefone esantį sąrašą, paspauskite Saugoti. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite

Numatytoji, Klausoma arba Neaktyvi.
Jei norite atmesti kvietimą, paspauskite Uždar. → Taip arba Žiūrėti → Ištrinti → Taip.
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13. Asmeninės informacijos tvarkytuvė

Žadintuvas

Žadintuvo signalo ir tono nustatymas
Žadintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra išjungtas, tačiau kai baterijoje pakanka krūvio.
1. Norėdami nustatyti žadintuvą, paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Žadintuvas → Signalo laikas.
2. Norėdami nustatyti žadintuvo signalo toną, pasirinkite Signalo tonas.

Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą su
mikrofonu. Atėjus nustatytam laikui, įsijungs vėliausiai klausytas radijo kanalas. Nors prijungta laisvų rankų įranga su
mikrofonu, radijas groja per garsiakalbį. Atjungus laisvų rankų įrangą su mikrofonu, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs
numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Atėjus skambėjimo laikui
Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei
paspausite Stabd., ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Paspauskite Ne, jei norite
išjungti prietaisą, arba Taip, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nespauskite Taip, kai belaidis telefonas gali
sukelti trikdžius ar pavojų.
Kai telefonas įjungtas ir skamba žadintuvo signalas, ekrane mirksi pranešimas Dėmesio! ir rodomas esamas laikas. Norėdami
išjungti signalą, paspauskite Stabd.. Jei norite signalą išjungti tik dešimčiai minučių, paspauskite Snausti arba bet kurį kitą
klavišą, išskyrus Stabd..

Kalendorius
Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip
pat galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie įvykį signalu.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Kalendorius. Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink
dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu.
• Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite Žiūrėti. Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, paspauskite Žiūrėti. Jei

nustatysite, kad apie įrašą būtų primenama signalu, ekrane bus rodomas simbolis . Jeigu nėra pasirinktos dienos įrašų,
paspauskite Nauj. įrš., kad galėtumėte sukurti vieną įrašą.

• Norėdami peržiūrėti visos savaitės kalendorių, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Savaitės vaizdas.
• Norėdami sukurti naują įrašą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas įrašas.
• Norėdami nustatyti datą, laiką ar pirmą savaitės dieną, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Parametrai. Jei norite, kad,

praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite Autotrynimas. Kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių
įrašai, nebus ištrinti.

Išgirdę telefoną signalu primenant apie įvykį, paspauskite Žiūrėti. Tada telefono ekrane pamatysite atitinkamą įrašą. Jei
rodomas priminimas apie skambutį , galite paskambinti atitinkamu numeriu, paspausdami .

Darbotvarkė
Jei turite atlikti kokį nors darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip
atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašus galite rikiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Darbotvarkė.
• Norėdami sukurti naują aprašą, kai darbų sąrašas yra tuščias, paspauskite Nauj. įrš., o kai sąraše yra darbų —

paspauskite Funkc. ir pasirinkite Naujas darbas. Aprašykite darbą ir paspauskite Saugoti. Pasirinkite darbo pirmenybę:
Aukšta, Vidutinė arba Žema. Telefonas automatiškai nustato darbo terminą be signalo. Norėdami pakeisti terminą,
atidarykite darbo aprašą ir pasirinkite termino funkciją.

• Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite Žiūrėti. Kai peržiūrite darbo aprašą, galite, pavyzdžiui,
pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą. Norėdami pataisyti rodomą aprašą,
paspauskite Redag..

Paspauskite Funkc. ir pasirinkite atitinkamą funkciją, norėdami, pavyzdžiui, ištrinti tik pasirinktą arba visus darbų aprašus.
Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą
arba kreiptis į kalendorių.

Įrašai
Naudodamiesi šia funkcija, galite parašyti ir išsiųsti įrašus į suderinamus prietaisus infraraudonųjų spindulių ryšiu, tekstiniu
arba daugiaformačiu pranešimu.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Įrašai.
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• Jei įrašų sąrašas yra tuščias, naują įrašą galite sukurti paspaudę N. įrašas. Jeigu sąraše yra įrašų, paspauskite Funkc.,
pasirinkite Naujas įrašas, parašykite, ką norite, ir išsaugokite tekstinį įrašą.

• Jei rašydami norite įterpti esamą laiką ir datą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Įterpti laiką ir datą.

Sinchronizacija
Jei išsaugojote duomenis tolimame suderinamame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais
jūsų telefone, įjungę sinchronizavimo programą savo telefone. Telefono duomenų sinchronizavimas su tolimame serveryje
esančiais duomenimis yra tinklo paslauga. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, taip pat galite sinchronizuoti
su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą kompiuteryje. SIM kortelėje
išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama. Turėkite galvoje, kad atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu,
nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono
Prieš pradėdami sinchronizaciją iš telefono, veikiausiai turėsite:
1. užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą (norėdami gauti informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir

gauti jos parametrus, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją);
2. gauti sinchronizavimo parametrus iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo; Žr. Sinchronizacijos parametrai psl. 52.
3. nustatyti sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. Žr. Paslaugos parametrų išsaugojimas psl. 59.
Sinchronizavimo programos įjungimas telefone
1. Įjunkite sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. Žr. Paslaugos parametrų išsaugojimas psl. 59.
2. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Sinchronizuoti → Parametrai → Aktyvūs interneto sinchr. parametrai.

Suraskite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite Įjungti. Galite pažymėti duomenis, kuriuos reikia
sinchronizuoti. Žr. Sinchronizacijos parametrai psl. 52.

3. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Sinchronizuoti.
4. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Turėkite galvoje, kad sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei
adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai
Sinchronizacijos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr.
Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.
Rankinis parametrų nustatymas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Sinchronizuoti → Parametrai → Aktyvūs interneto sinchr. parametrai.
2. Suraskite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite Įjungti.

Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti sinchronizacijos parametrus. Rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi
ryšiui su paslauga užmegzti.

3. Pasirinkite Red. aktyvius in- terneto snchr. par.. Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes.
• Parametrų pavadinimas — Įrašykite rinkinio pavadinimą ir paspauskite Gerai.
• Sinchronizuotini duomenys — Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti, pavyzdžiui Adresų knyga,

Kalendorius arba Įrašai, ir paspauskite Atlikta.
• Duomenų bazių adresai — Pasirinkite duomenų bazę, kurią norite tvarkyti (Adresų knygos duomenų bazė, Kalendoriaus

duomenų bazė arba Įrašų duomenų bazė). Įrašykite duomenų bazės pavadinimą ir paspauskite Gerai.
• Vartotojo vardas — Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite Gerai.
• Slaptažodis — Įveskite slaptažodį ir paspauskite Gerai.
• Sinchronizacijos serveris — Įrašykite serverio pavadinimą ir paspauskite Gerai.
• Ryšio parametrai — Nustatykite sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. Žr. Rankinis parametrų nustatymas

psl. 29.
Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes. Dėl parametrų kreipkitės į tinklo operatorių
arba paslaugų teikėją.

Norėdami įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kai sinchronizaciją kontroliuoja serveris, pasirinkite Kompiuterio sinchr.
parametrai.
Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.
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Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio
Norėdami sinchronizuoti adresų knygą ir kalendorių iš suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį
arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turi veikti programa „PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio
įjungdami „PC Suite“.

Piniginė
Programoje Piniginė galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, vartotojo vardus ir
slaptažodžius. Užsisakydami prekes internetu, į pateiktas formas duomenis galite automatiškai perkelti iš programos
„Piniginė“.
Programoje „Piniginė“ esantys duomenys prieinami tik įvedus kodą, kurį nustatėte atidarydami šią programą pirmą kartą.
1. Pasirodžius pranešimui Sugalvokite piniginės kodą:, įveskite norimą kodą (4—10 skaitmenų) ir paspauskite Gerai.
2. Pasirodžius pranešimui Dar kartą įveskite piniginės kodą:, dar kartą įveskite kodą ir paspauskite Gerai.
• Jei norite ištrinti visą „Piniginės“ turinį ir „Piniginės“ kodą, įjungę laukimo režimą, surinkite *#7370925538# (*#res

wallet# — raidėmis). Taip pat reikės įvesti apsaugos kodą.
• Norėdami ką nors įtraukti ar taisyti „Piniginėje“, atidarykite meniu „Piniginė“.
• Jei naudodamiesi mobiliąja paslauga turite pasinaudoti „Piniginės“ turiniu, naršyklėje pasirinkite Piniginė.

„Piniginės“ meniu atidarymas
Norėdami atidaryti meniu Piniginė, paspauskite Meniu ir pasirinkite Tvarkyklė → Piniginė. Įveskite savo „Piniginės“ kodą,
paspauskite Gerai ir pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
• Pinig. rinkiniai — sukurti kortelių derinius įvairioms paslaugoms.

„Piniginės“ rinkinys yra naudingas, kai, pavyzdžiui, norint pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia įvesti daug įvairių
duomenų. Kad nereikėtų atskirai ieškoti įvairių kortelių, jų informaciją galite sugrupuoti „Piniginės“ rinkiniuose.

• Kortelės — išsaugoti asmeninių kortelių informaciją.
• Bilietai — išsaugoti pranešimus apie el. bilietus, kuriuos įsigijote. Norėdami peržiūrėti bilietus, paspauskite Funkc. ir

pasirinkite Žiūrėti.
• Kvitai — išsaugoti pirkinių kvitus.
• Asmeniniai įrašai — išsaugoti asmeninę informaciją, apsaugotą „Piniginės“ PIN kodu.
• Parametrai — pakeisti „Piniginės“ kodą ir nustatyti RFID (radijo dažnio identifikavimo) kodą.

Kortelių informacijos išsaugojimas
1. Paspauskite Meniu, pasirinkite Tvarkyklė → Piniginė, įveskite „Piniginės“ kodą, paspauskite Gerai ir pasirinkite Kortelės.
2. Pasirinkite kortelės rūšį.

• Mokėjimo kortelė — kredito ir debeto kortelės
• Nuolaidų kortelė — nuolaidų kortelės
• Prieigos kortelė — vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų
• Vartotojo infor- macijos kortelė — asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis
• Adresų kortelės — įvairi vartotojo informacija, pavyzdžiui, adresai, kuriais reikia pristatyti prekes ir sąskaitas.

3. Jei į sąrašą nebuvote įtraukę nė vienos kortelės, naują kortelę galite įtraukti paspausdami Naujas; priešingu atveju
paspauskite Funkc. ir pasirinkite Nauja(s). Užpildykite laukelius.

Kortelės informaciją galite gauti į savo telefoną, jeigu jūsų paslaugų teikėjas siunčia specialiuosius pranešimus. Pranešime
bus nurodyta, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Gautą kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Kortelę galite tik peržiūrėti arba
pervardyti — jos turinio keisti negalite. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai įrašai
Galite įtraukti asmeninius įrašus su sąskaitų numeriais, kodais ar pastabomis.
• Norėdami sukurti asmeninį įrašą, atidarykite meniu „Piniginė“ ir pasirinkite Asmeniniai įrašai. Jeigu sąraše nėra nė vieno

įrašo, paspauskite Naujas; priešingu atveju paspauskite Funkc. ir pasirinkite Nauja(s).
• Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite Žiūrėti.
• Norėdami pataisyti rodomą įrašą, paspauskite Redag..
Peržiūrėdami įrašą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
• Siųsti kaip tekstą — siunčia įrašą tekstiniu pranešimu.
• Kopijuoti į kalend. — išsaugo įrašą kaip priminimą kalendoriuje.
• Naudoti duomenis — iš įrašo išrenka numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
• Ištrinti — ištrina įrašą.

A s m e n i n ė s  i n f o r m a c i j o s  t v a r k y t u v ė

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 53



Išsaugoję kortelės informaciją, galite sukurti „Piniginės“ rinkinį, t. y. kortelių derinį. Jei atidarius kokį nors tinklalapį reikia
įvesti duomenis iš įvairių kortelių, juos galėsite paimti iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

„Piniginės“ rinkinio sukūrimas
Išsaugoję asmeninių kortelių duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Kai atidarę kokį nors tinklalapį turite
įvesti duomenis iš įvairių kortelių, šiuos duomenis paimkite iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.
1. Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite Pinig. rinkiniai.
2. Norėdami sukurti naują „Piniginės“ rinkinį, kai prieš tai nebuvo sukurtas nė vienas, paspauskite Naujas; priešingu atveju

paspauskite Funkc. ir pasirinkite Nauja(s).
3. Pasirinkite norimą informaciją iš „Piniginės“ kortelių.

• Rinkitės mokėjimo kortelę —  iš mokėjimo kortelių sąrašo.
• Rinkitės nuolaidų kortelę — iš nuolaidų kortelių sąrašo.
• Rinkitės prieigos kortelę — iš prieigos kortelių sąrašo.
• Rinkitės vartotojo informacijos kortelę — iš vartotojo informacijos kortelių sąrašo.
• Rinkitės sąskaitos gavėjo adresą — iš adresų kortelių sąrašo.
• Rinkitės prekių gavėjo adresą — iš adresų kortelių sąrašo.
• Rinkitės kvito pristatymo adresą — iš adresų kortelių sąrašo.
• Rinkitės kvito pristatymo metodą — pasirinkite Telefonu arba El. pašto adresu.
• Piniginės rinkinio pavadinimas: — parašykite „Piniginės“ rinkinio pavadinimą.

„Piniginės“ parametrai
Norėdami pakeisti „Piniginės“ parametrus, atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite Parametrai.
• Norėdami pakeisti „Piniginės“ kodą, pasirinkite Pakeisti kodą.
• Norėdami nustatyti RFID (radijo dažnio identifikavimo) kodą, pasirinkite RFID kodas.
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14. Programos

Žaidimai
Per šį meniu galite naudoti ir tvarkyti jūsų telefone įdiegtus „Java“ žaidimus.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Žaidimai.
• Paspauskite Funkc. ir, norėdami parsisiųsti žaidimą į telefoną, pasirinkite Parsisiunt. tinklal. arba, norėdami nustatyti

žaidimų garsus, šviesas, virpesius, pasirinkite Progr. parametrai.
• Norėdami pasirinkti ir įjungti žaidimą, suraskite jį ar žaidimų rinkinį ir paspauskite Atidaryti arba . Norėdami

atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite Funkc..
Turėkite galvoje, kad žaidimų programos sparčiau iškrauna bateriją. Veikiausiai turėsite prijungti telefoną prie įkroviklio.

Kolekcija
Per šį meniu galite naudoti ir tvarkyti jūsų telefone įdiegtas „Java“ programas.

Programų tvarkymas
Norėdami atidaryti programas, paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kolekcija.
• Paspauskite Funkc. ir, norėdami parsisiųsti programą į telefoną, pasirinkite Parsisiunt. tinklal. → Programos parsis. arba,

norėdami nustatyti programų garsus, šviesas, virpesius, pasirinkite Progr. parametrai.
• Norėdami pasirinkti ir įjungti programą, suraskite ją ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos) ir

paspauskite Atidaryti arba . Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite Funkc..
Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti
prie įkroviklio.

Funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje
• Ištrinti — ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.
• Programos teisės —  apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.
• Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar per programą Naršyklė negalite parsisiųsti naujos programos versijos.
• Tinklalapis — gauti papildomos, su programa susijusios, informacijos ar duomenų iš tinklalapio. Kad ši funkcija veiktų, ją

turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
• Jungtis per —  įjungti tam tikrus ryšio parametrus, jeigu jie yra reikalingi norint naudotis programa. Kaip numatytąjį

parametrų rinkinį, telefonas naudoja paslaugos parametrus, nustatytus naršyklei.
• Informacija — gauti papildomos informacijos apie programą.

Programos ar žaidimo parsisiuntimas
Svarbu žinoti: 
programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės
įrangos.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl
šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo
priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.
• Telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą ar žaidimą į savo telefoną, patikrinkite, ar jie

tinka jūsų telefonui. Naujų „Java“ žaidimų ar programų galite parsisiųsti įvairiais, toliau aprašytais, būdais. Paspauskite
Meniu ir pasirinkite Programos → Žaidimai, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Parsisiunt. tinklal. → Žaidimai parsis. arba
Programos → Kolekcija, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Parsisiunt. tinklal. → Programos parsis.. Norėdami atidaryti
meniu Naršyklė esantį žymų sąrašą, pasirinkite Kitos žymos. Pasirinkite norimos svetainės žymą. Jei ryšio užmegzti
nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra
įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu Naršyklė ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį. Dar kartą pabandykite
atidaryti tinklalapį. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

• Paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parsis. nuorodos. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite parsisiųsti.
• Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite „Nokia Application installer“ (programų įdiegiklį) iš programų

paketo „PC Suite“.

Mankštos instruktorius
„Mankštos instruktorius“ yra interaktyvi programa, kuri gali padėti pagerinti jūsų sveikatą, padidinti jėgą ir ištvermę.
Mankštos patalpose arba lauke programos sudaromos pagal jūsų duomenis.

Pastaba:  Programoje „Mankštos instruktorius“ pateikta bendra informacija apie fizinius pratimus. Ji
neužtikrina rezultatų. Prieš pradėdami bet kokią mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.
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Norėdami pradėti naudoti programą Mankšt. instrukt., paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kolekcija → Rinktis
programą → Mankšt. instrukt. Paspauskite Atidaryti.
Perskaitykite atsakomybės apribojimus ir pasirinkite Atsakomybės apribojimas priimtas arba Atsakomybės apribojimas
atmestas.
Pirmą kartą naudodamiesi programa Mankšt. instrukt., įveskite asmeninę informaciją, t. y. lytį, gimimo datą, matavimo
vienetus, ūgį, svorį, ištvermės ir jėgos lygius. Papildomi duomenys — jūsų didžiausias pulsas ir pulsas ramybės būsenoje.
Pasirinkite Planų tvarkyt. ir nuosekliai suplanuokite savo mankštos programą bei apibrėžkite sau keliamus tikslus. Jei norite
nedelsdami pradėti mankštos programą, paruoštą pagal jūsų asmeninius duomenis, pasirinkite Greita pradžia.
Pagrindiniame meniu pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
• Greita pradžia — leidžia greitai pasirinkti mankštos rūšį, pratimą, mankštos trukmę ir sunkumo lygį.
• Planų tvarkyt. — leidžia sukurti asmeninę mankštos programą, pasirinkti tikslus, pratimus kiekvienam tikslui pasiekti,

mankštos savaitę, mankštos laikmatį ir mankštos laikotarpį, išreikštą savaitėmis.
• Šios d. mankšta — leidžia nedelsiant pradėti suplanuotą mankštos programą, ištrinti arba sukurti naują planą.
• Sinchronizacija — leidžia sinchronizuoti jūsų programų Mankštos monitor. ir Mankšt. kalend. duomenis.
• Mankšt. kalend. — seka jūsų mankštą per programą Mankštos monitor..

Pasirinkę Greita pradžia ir Planų tvarkyt., galite pasirinkti sau keliamus tikslus ir pratimą arba mankštos rūšį savo tikslams
pasiekti.
Pasirinkę Greita pradžia ir Mankšt. centras, Pratimai lauke arba Plaukimas, galite pradėti atitinkamą mankštą.
Pasirinkę Planų tvarkyt., galite pasirinkti sau keliamų tikslų kategoriją, pavyzdžiui, Ištvermė, Jėga arba Sveik. mankšta.
Pasirinkę Ištvermė, pasirinkite pratimus: Važiav. dviračiu, Bėgimas, Pritraukimai, Žingsniavimas arba Plaukimas. Paspauskite
Rinktis, Funkc. ir Gerai. Baigdami kurti savo mankštos programą, pasirinkite jos tikslą, savaitės dienas ir programos
laikotarpį savaitėmis.
Jei pasirinkote Jėga, pasirinkite įrangą, mankštos tikslą, savaitės dienas ir programos laikotarpį savaitėmis.
Pasirinkę Sveik. mankšta, pasirinkite pratimus: Važiav. dviračiu, Bėgimas, Pritraukimai arba Žingsniavimas. Paspauskite
Rinktis, Funkc. ir Gerai. Baigdami kurti savo mankštos programą, pasirinkite jos tikslą, savaitės dienas ir programos
laikotarpį savaitėmis.

Kitos programos („Kitos“)

Skaičiuoklė 
Skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų
konvertavimo veiksmus.

Skaičiavimas
Pastaba: 
šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksmams atlikti.

1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Skaičiuoklė.
2. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Dešimtainį kablelį įterpkite klavišu .
3. Paspauskite Funkc. ir pasirinkite Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis arba Keisti ženklą.

Taip pat sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus galima atlikti kitokiu būdu, t. y. atitinkamą skaičių kartų
paspaudus .

4. Įrašykite antrą veiksmo skaičių (jei reikia).
Norėdami gauti veiksmo rezultatą, paspauskite Rezult..

5. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę Ištrinti.

Valiutų konvertavimas
1. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Keitimo kursas.
2. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite , norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite Gerai.

Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
3. Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, įrašykite valiutos sumą ir paspauskite Funkc..
4. Pasirinkite išraiškos kryptį: Į vietinę valiutą arba Į kitą valiutą.

Patarimas: Taip pat valiutas galite konvertuoti, kai įjungtas laukimo režimas. Įrašykite valiutos sumą,
paspauskite Funkc. ir pasirinkite Į vietinę valiutą arba Į kitą valiutą.

Skaitmeninis kompasas
Telefone yra skaitmeninis kompasas, kuris rodo kryptį ir grafiškai, ir skaičiais.
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Kompasas visada turi būti sukalibruotas. Dėl elektromagnetinių laukų, didelių metalinių objektų ir kitų išorinių veiksnių gali
sumažėti kompaso tikslumas. Niekada nepasitikėkite vien tik telefono kompasu.
Kalibruojant kompasą, būtina nustatyti tikslią magnetinio šiaurės poliaus kryptį ir jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio
reikšmę. Nuokrypis — tai kampinis skirtumas tarp magnetinio ir geografinio šiaurės polių. Kompasas nustato kiekvieną
kryptį pagal įvestą reikšmę.
Nuokrypio reikšmes galite rasti specialiuose žemėlapiuose ar vietovių sąrašuose. Turėkite galvoje, kad nuokrypis priklauso
nuo vietovės ir laiko. Todėl turėtumėte dažnai tikrinti nuokrypio reikšmę pagal naujausius šaltinius ir, naudodamiesi
kompasu, nustatyti jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio reikšmę. Išsamesnė informacija apie nuokrypį pateikta svetainėje
www.nokia.com/phones/5140/compass.
Naudodamiesi kompasu, stenkitės laikyti telefoną horizontaliai. Teisingą padėtį padeda nustatyti telefono viršuje,
kairiajame kampe, esantis burbulinis gulsčiukas. Po tam tikro laiko, taupydamas energiją, kompasas persijungia į laukimo
režimą; norėdami vėl naudotis kompasu, paspauskite Tęsti. Jei nenorite, kad kompasas pradėtų veikti laukimo režimu, kas
kelias minutes paspauskite skaičiaus mygtuką.
Kai kompasas įjungtas, galite naudotis žibintuvėliu.
Kompaso kalibravimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Kompasas.
2. Jei telefonas prašo sukalibruoti kompasą, rodomas pranešimas Pirma reikia sukalibruoti kompasą. Priešingu atveju

paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kalibravimas. Jei nustatėte norimo taško kryptį ir norite nustatyti naują kryptį,
paspauskite Iš naujo.

3. Norėdami pradėti kalibruoti kompasą, paspauskite Taip. Padėkite telefoną ant horizontalaus, lygaus paviršiaus ir iš lėto
sukite jį arba, laikydami jį horizontaliai, lėtai apsukite aplink. Stebėkite ekrane rodomą rodyklę, kuri rodo sukimo greitį.
Pasibaigus kalibravimui, pasirodo pranešimas Kompasas sukalibruotas.

Nuokrypio nustatymas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Kompasas.
2. Norėdami nustatyti nuokrypį, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Parametrai → Nuokrypis → Nust. nuokrypį.

Norėdami naudoti vėliausiai nustatytą nuokrypio reikšmę, pasirinkite Taip.
3. Įrašykite nuokrypio reikšmę laipsniais nuo 0 iki 180 ir paspauskite Gerai.
4. Pasirinkite nuokrypio kryptį: Rytinis (+) arba Vakarinis (–). Pasirodo pranešimas Nuokrypis įjungtas.
Krypties nustatymas pirmą kartą ir iš naujo
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Kompasas.

Laipsniais (nuo šiaurės) išreikšta kryptis, kuria yra nukreiptas telefonas, rodoma ekrano viršuje, kairėje pusėje. Jeigu
norimo taško kryptis buvo nustatyta, ji rodoma ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

2. Norėdami iš naujo nustatyti norimo taško kryptį, paspauskite Iš naujo ir Taip. Nukreipkite telefoną norimo taško
kryptimi ir paspauskite Kryptis.

3. Rodyklė rodo pasirinktą kryptį, o jos skaitmeninė išraiška rodoma ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Kai rodyklė rodo tiksliai
į telefono viršų, telefonas yra nukreiptas teisinga kryptimi. Rodyklė sukasi priklausomai nuo telefono krypties.
Norėdami laikytis numatytos krypties, judėdami stenkitės laikyti telefoną taip, kad rodyklė nuolat būtų nukreipta į
telefono viršų.

Atgalinės atskaitos laikmatis
Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite Meniu, pasirinkite Programos → Kitos → Atg. atsk. laikmat. ir
paspauskite Rinktis. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite Gerai. Jei norite, galite parašyti pastabą, kuri pasirodys ekrane
praėjus nustatytam laikui.
Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite Keisti trukmę. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite Sustabdyti.
Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir ekrane mirksi jūsų parašyta
pastaba arba pranešimas Laikas baigėsi. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas
nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išsijungia. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pastabą, paspauskite Uždar.
Norėdami iš naujo nustatyti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite Iš naujo.

Chronometras
Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.
Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone,
paspauskite .
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Tarpinio laiko matavimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Chronometras → Tarpinis laikas. Norėdami stebėti laiko

matavimą, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, paspauskite Tęsti.
2. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite Pradėti. Paspauskite L-tarpis kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį

laiką. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame sąraše pateikiami po skaičiuojamu laiku.
3. Norėdami sustabdyti laiko matavimą, paspauskite Stabd..
4. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, paspauskite Saugoti. Įrašykite užfiksuoto laikotarpio pavadinimą ir

paspauskite Gerai. Jei pavadinimo neįrašote, vietoje jo naudojamas bendras laikas.
5. Norėdami vėl matuoti laiką, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Pradėti. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio.

Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite Anuliuoti.

Etapinio laiko matavimas
1. Norėdami fiksuoti etapų laiką, paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Chronometras → Etapinis laikas.
2. Norėdami pradėti laiko matavimą, paspauskite Pradėti. Norėdami užfiksuoti etapo laiką, paspauskite Etapas.

Norėdami sustabdyti etapų laiko skaičiavimą, paspauskite Stabd.. Jei norite išsaugoti etapinio laiko matavimo rezultatus,
paspauskite Saugoti.

3. Paspauskite Funkc.. Norėdami vėl pradėti laiko matavimą, pasirinkite Pradėti. Norėdami anuliuoti etapinio laiko
rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite Anuliuoti.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir ištrynimas
1. Norėdami peržiūrėti ir ištrinti laiko matavimo rezultatus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → 

Chronometras.
2. Jei chronometro rodmenys neanuliuoti, vėliausius laiko matavimo rezultatus galite peržiūrėti pasirinkę Paskutinis laikas.

Norėdami pamatyti sąrašą vardų ar galutinių laiko matavimo rezultatų rinkinių, pasirinkite Žiūrėti laiką. Pasirinkite laiko
matavimo rezultatų rinkinį.
Jei norite ištrinti laiko matavimo rezultatus, paspauskite Ištrinti.

3. Jei norite ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite Ištrinti laiko rez. Pasirinkite Ištrinti visus ir paspauskite
Taip; arba pasirinkite Trinti po vieną, pažymėkite laiko matavimo rezultatus, kuriuos norite ištrinti, paspauskiteIštrinti ir
Taip.

Garsomatis
Garsomačiu galite apytiksliai pamatuoti aplinkinio triukšmo lygį.
Garsomačio rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik
mėgėjiškiems matavimams.
Turėkite galvoje, kad triukšmo lygio negalima matuoti ryšio metu arba prijungus prie telefono laisvų rankų įrangą su
mikrofonu.
Norėdami pradėti matuoti garso lygį, paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Garsomatis.
Ekrane triukšmo lygį rodo garsomačio juostelė, taip pat rodomas stipriausias užfiksuotas lygis. Viršutinis skaičius rodo
didžiausią užfiksuotą garso lygį, o apatinis (apibrauktas) — dabartinį garso lygį.
Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite Funkc..
• Matuoti iš naujo  — anuliuoja didžiausią reikšmę.
• Išlaikoma reikšmė — rodo ir vis atnaujina didžiausią reikšmę, kol neuždarote garsomačio programos.
• Dinaminė reikšmė  — parodo didžiausią reikšmę 5 sekundes, tada reikšmė anuliuojama.
• Triukšmo derinim.  — pasirinkti, ar reikia išjungti triukšmo derinimo funkciją (Išjungtas), ar įjungti stipraus triukšmo

(Stiprus triukšmas) ar silpno triukšmo (Silpnas triukšmas) derinimo funkcijas.

Termometras
Termometras matuoja temperatūrą Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Galite nustatyti, kad temperatūra būtų rodoma ekrane,
telefonui veikiant laukimo režimu. Termometrą galite naudoti planuodami ir stebėdami savo veiklą lauke, tačiau jis netinka
tiksliems matavimams.
Termometro rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik
mėgėjiškiems matavimams.
Paspauskite Meniu ir pasirinkite Programos → Kitos → Termometras.
• Jei norite, kad temperatūros reikšmė būtų rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai

pasirinkite Rodyti termom. arba Nerodyti termom..
• Norėdami pasirinkti, kokiais laipsniais, Celsijaus ar Farenheito, turi būti rodoma temperatūra, pasirinkite Temp. formatas.
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15. Naršyklė

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis paslaugomis. Šios paslaugos — tai įvairi informacija, pavyzdžiui, orų
prognozės, naujienos, skrydžių tvarkaraščiai, finansinė informacija.
Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir paslaugų teikėjo, kurio
paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.
Savo telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (xHTML) parašytus
tinklalapius. Riboto dydžio telefono ekrane tinklalapiai gali būti vaizduojami skirtingai. Turėkite galvoje, kad telefono ekrane
galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai
1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.
2. Užmegzkite ryšį su paslaugos serveriu.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą.
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga.

Paslaugos parametrų išsaugojimas
Paslaugos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums
norimą paslaugą. Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir taisyti juos, naudodamiesi programa „PC Suite“.
Išsamesnės informacijos ir teisingų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą
paslaugą. Paslaugos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga
psl. 14.
Rankinis paslaugos parametrų įvedimas
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Ryšio parametrai.
2. Pasirinkite Aktyvūs paslau- gos parametrai. Pažymėkite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite Įjungti.

Ryšio parametrų rinkinys — tai grupė parametrų, reikalingų ryšiui su paslauga užmegzti.
3. Pasirinkite Keisti aktyvius pasl. parametrus.
4. Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametrą ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo

operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Visi su nešmena susiję parametrai yra meniu Nešmenos parametrai.

Ryšio su paslauga užmezgimas
1. Patikrinkite, ar įjungti paslaugos, kuria norite naudotis, parametrai.

Norėdami įjungti parametrus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Ryšio parametrai → Aktyvūs
paslau- gos parametrai. Pažymėkite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite Įjungti.

2. Prisijunkite prie paslaugos serverio. Užmegzti ryšį su paslauga galite trimis būdais:
• Norėdami atidaryti, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → 

Pradinis tinklalapis arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę .
• Norėdami atidaryti su žyma susietą tinklalapį, paspauskite Meniu, pasirinkite Naršyklė → Žymos ir norimą žymą. Jei

žymos neįmanoma naudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir
pabandykite dar kartą.

• Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Į tinklalapį.

Tinklalapių peržiūra
Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti peržiūrinėti jos tinklalapius. Telefono klavišų funkcijos gali priklausyti nuo
paslaugos, todėl vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Jei duomenų nešmena pasirinkote GPRS, naršymo metu ekrane rodomas simbolis . Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors
skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrane rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys
sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti (E)GPRS ryšį.

Klavišų funkcijos naršant
• Naršyti galite spaudydami bet kurias slinkties klavišo rodykles.
• Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite . Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite Atidaryti.
• Raides ir skaičius teksto rašyklėje galite rašyti klavišais — . Norėdami įvesti specialiuosius ženklus, spauskite .
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius
Paspauskite Funkc. ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.
• Nuorodos — atidaro naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui.
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• Pradinis tinklalapis — vėl atidaro paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį.
• Susieti žymą — išsaugo tinklalapio žymą.
• Išsaug. kataloge — išsaugo tinklalapį pasirinktame parsisiunčiamos medžiagos kataloge.
• Kitos funkcijos — rodo kitų funkcijų, pavyzdžiui, kai kurių saugumo funkcijų, sąrašą.
• Vėl atidaryti — iš naujo įkrauna ir atnaujina rodomą tinklalapį.
• Baigti — nutraukia naršymą ir atjungia nuo paslaugos serverio.

Atsijungimas nuo paslaugos serverio
Norėdami baigti naršyti ir atsijungti, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Baigti. Ekrane pasirodžius klausimui Baigti naršyti?,
paspauskite Taip. Arba dukart paspauskite , arba palaikykite paspaudę .

Vaizdo elementai
Galite pasirinkti, kaip turi būti rodomi tinklalapiai. Naršydami paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kitos funkcijos → Vaizdo
elementai arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Vaizdo
elementai.
• Norėdami nustatyti teksto eilučių laužymą, pasirinkite Teksto įtalpinimas. Jei norite, kad į vieną eilutę netelpantis tekstas

būtų perkeltas į kitą eilutę, pasirinkite Įjungtas. Jei norite, kad per ilgas tekstas būtų sutrumpintas, pasirinkite Išjungtas.
• Norėdami nustatyti šrifto dydį, pasirinkite Šrifto dydis, tada — Mažas, Mažas arba Didelis.
• Jei nenorite, kad tinklalapyje būtų rodomi paveikslėliai, pasirinkite Rodyti grafinius elementus → Ne. Pasirinkus „Ne“,

tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.
• Norėdami, kad telefonas praneštų, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite Perspėjimai → Perspėjimas apie

nesaugų ryšį → Taip. Norėdami, kad telefonas praneštų, kai saugiame puslapyje yra nesaugių objektų, pasirinkite
Perspėjimas apie nesaugius failus → Taip.

• Norėdami pasirinkti naršyklėje rodomų tinklalapių koduotę, pasirinkite Rašmenų kodavimas → Turinio kodavimas. Jei
norite, kad telefonas siųstų UTF-8 koduote užkoduotus adresus į tinklalapius, pasirinkite Interneto adresai Unikodu
(UTF-8) → Įjungtas.

Žymos
Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl
šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo
priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.
Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

Žymos pasirinkimas
1. Naršydami paspauskite Funkc. ir pasirinkite Žymos arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite Meniu ir

pasirinkite Naršyklė → Žymos.
2. Pažymėkite žymą, su kuria susietą tinklalapį norite atidaryti, ir paspauskite Rinktis arba .

Norėdami patikrinti, taisyti, ištrinti ar siųsti žymą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite reikiamą funkciją.

Žymos priėmimas
Gavę žymą (būtent žymos formatu), ekrane pamatysite pranešimą Gauta 1 žyma. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite
Rodyti ir Saugoti. Paspauskite Funkc. ir Pažiūrėti, norėdami patikrinti žymą, arba Ištrinti, norėdami ją ištrinti.

Parsisiuntimas
Svarbu žinoti: 
programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės
įrangos.

Naršydami į telefoną galite parsisiųsti tonų, atvaizdų, žaidimų, programų. Paspauskite Funkc., pasirinkite Parsis. nuorodos,
tada — Parsisiunč. tonai, Parsis. paveiksl., Žaidimai parsis. arba Programos parsis..

Paslaugų dėžutė
Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti,
pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.
Paslaugos pranešimų peržiūra
• Jei norite peržiūrėti gautą paslaugos pranešimą, paspauskite Rodyti. Paspaudus Uždar., pranešimas perkeliamas į

katalogą Paslaugų dėžutė. Norėdami vėliau atidaryti katalogą Paslaugų dėžutė, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė
→ Paslaugų dėžutė.
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• Jei norite naršydami tvarkyti paslaugos pranešimą, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kitos funkcijos → Paslaugų dėžutė.
Pažymėkite norimą pranešimą ir, jei norite parsisiųsti nurodytą medžiagą iš tinklalapio, paspauskite Priimti arba
paspauskite Funkc. ir pasirinkite Informacija arba Ištrinti.

Paslaugų dėžutės parametrai
• Norėdami pasirinkti paslaugų pranešimų parametrus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → 

Paslaugų dėžutės parametrai. Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite
Paslaugų pranešimai ir Įjungti (arba Išjungti).

• Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite Pranešimų
atranka → Įjungtas. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite Patikimi kanalai.

• Jei norite, kad naršyklė automatiškai priimtų paslaugų pranešimus, jei anksčiau nustatėte atitinkamą parametrą,
pasirinkite Automatinis ryšys → Automatinis ryšys įjungtas. Pasirinkus Automatinis ryšys išjungtas, telefonas įjungia
naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirenkate Priimti.

Laikinoji atmintis
Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą
informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate
tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.
• Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kitos funkcijos → Trinti laik.

atmintį.
• Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė

→ Trinti laik. atmintį.

Slapukai
Slapukas yra duomenys, kuriuos interneto svetainė išsaugo jūsų naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti,
pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr.
Laikinoji atmintis psl. 61.
Galite nustatyti, kad telefonas leistų arba neleistų priimti slapukų.
1. Naršydami paspauskite Funkc. ir pasirinkite Kitos funkcijos → Saugumas → Slapukai arba, telefonui veikiant laukimo

režimu, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Apsaugos parametrai → Slapukai.
2. Pasirinkite Leidžiami arba Draudžiami.

Naršyklės saugumas
Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių
funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM
kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis
Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos
modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos
teikėjas.
Norėdami pakeisti apsaugos modulio parametrus, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Apsaugos
parametrai → Apsaugos modulio parametrai.
• Apsaugos modulio duomenys — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją, serijos numerį.
• Modulio PIN reikalavimas — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo tuomet, kai bandoma naudotis apsaugos

modulio paslaugomis.
• Pakeisti modulio PIN — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN

kodą, tada du kartus — naują kodą.
• Pakeisti neatmetamąjį PIN — pakeisti parašo PIN kodą. Pasirinkite parašo PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą

PIN kodą, tada du kartus — naują kodą.

Žr. Kreipties kodai psl. 10.

Pažymos
Svarbu žinoti: 
nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant
programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Pažymos turėjimas pats
savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite
laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas
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„Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma
tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai
priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.
Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo.
• Serverio pažymos skirtos užmegzti saugų ryšį su serveriu, kuriame saugoma norima medžiaga. Serverio pažymą telefonas

gauna iš serverio, kuriame saugoma norima medžiaga, prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant
atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos. Saugumo piktograma  nerodo duomenų
ryšio tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio
saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

• Vartotojo pažymas teikia pažymų tarnyba. Vartotojo pažymos reikalingos, pavyzdžiui, skaitmeniniams parašams. Jos
susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.
Norėdami peržiūrėti vartotojo pažymas, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Apsaugos
parametrai → Vartotojo pažymos → Pažymų sąrašas.

• Atpažinimo pažymas naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas. Šios pažymos taip pat skirtos
kitų pažymų galiojimui tikrinti. Atpažinimo pažymas apsaugos modulyje gali išsaugoti paslaugos teikėjas. Jas taip pat
galima parsisiųsti iš tinklo, jei paslauga leidžia naudoti atpažinimo pažymas.
Norėdami peržiūrėti atpažinimo pažymas, paspauskite Meniu ir pasirinkite Naršyklė → Parametrai → Apsaugos
parametrai → Atpažinimo pažymos → Pažymų sąrašas.

Skaitmeniniai parašai
Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant privatų
šifravimo raktą, saugomą apsaugos modulyje, ir vartotojo pažymą, kuri buvo panaudota pasirašant. Pasirašymas
skaitmeniniu parašu yra tas pats, kaip ir jūsų vardo rašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.
Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti,
pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.
Patikrinkite, ar rodoma antraštė Skaitykite ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįvedinėkite jokios asmeninės
informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.
Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite Tvirtinti.
Turėkite galvoje, kad viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo,
naudodamiesi naršymo mygtuku.
Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą ir paspauskite Gerai. Skaitmeninio parašo
piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.
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16. SIM funkcijos

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas (tinklo paslaugas), kuriomis galite
naudotis per šį meniu (kuris rodomas tik tada, kai yra atitinkamai užprogramuota SIM kortelė). Šio meniu pavadinimas ir
turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.
Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojatės
SIM kortelės funkcijomis, paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai → Telefono parametrai → SIM funkcijų patvirtinimai
→ Prašomi.
Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti — tai gali
būti mokama.
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17. Ryšys su kompiuteriu

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Prijungtą telefoną galite naudoti kaip modemą el.
laiškams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir
duomenų ryšio programomis. Naudodami programą „PC Suite“ galite sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją,
kalendorių ir darbų aprašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje.
Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/pcsuite.

Programa „PC Suite“
Programų grupėje „PC Suite“ yra toliau išvardytos programos.
• „Nokia Application Installer“ — „Java“ programoms įdiegti iš suderinamo kompiuterio į telefoną ir joms išdiegti.
• „Nokia Content Copier“ — atsarginėms telefono duomenų kopijoms kurti suderinamame kompiuteryje. Naudojant

programą „Nokia Content Copier“, taip pat galima perkelti failus tarp daugelio telefonų.
• „Nokia Image Converter“ — tinkamo formato atvaizdams pritaikyti daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano

fonui, adresatų nuotraukoms ruošti, taip pat atvaizdams perkelti į telefoną.
• „Nokia Modem Options“ — HSCSD ir GPRS ryšių parametrai.
• „Nokia Multimedia Player“ — atkurti daugiaformačių (MMS) pranešimų turinį, garso, atvaizdų failus ir vaizdo įrašus. Taip

pat, naudodamiesi šia programa, galite sukurti savo garso ir vaizdo failų sąrašus.
• „Nokia PC Sync“ — adresų knygai, kalendoriui, užrašams ir darbų aprašams telefone bei suderinamame kompiuteryje

sinchronizuoti.
• „Nokia Phone Browser“ — telefono katalogų „Galerija“ ir „Adresų knyga“ turiniams peržiūrėti per suderinamą kompiuterį.

Galite peržiūrėti adresatų korteles, atvaizdų, garso ir vaizdo failus, taip pat taisyti telefono atmintyje esančius failus ir
perkelti juos iš telefono į kompiuterį arba atvirkščiai.

• „Nokia Phone Editor“ — tekstiniams pranešimams siųsti ir jūsų telefone esančioms adresatų kortelėms taisyti.
• „Nokia Sound Converter“ — suderinamo formato polifoniniams skambėjimo tonams patobulinti ir suderinti su jūsų

telefonu bei jiems perkelti į jūsų telefoną.

EGPRS, GPRS, HSCSD ir CSD
Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: EGPRS (patobulinto GPRS), GPRS (bendrojo
paketinio radijo ryšio), HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio, GSM duomenys).
Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba
paslaugų teikėją.
Turėkite galvoje, kad naudodamiesi HSCSD paslaugomis, bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar
duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Duomenų perdavimo programų naudojimas
Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.
Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio
kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.
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Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų
ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai
pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“
aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.
Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie
įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį
laiką ji išsikraus. Kraštutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.
Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.
Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris)
prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją
nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.
Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis,
sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C—25°C (59°F—77°F) temperatūros
aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos
veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.
Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms.
Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.
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PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti
patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.
• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite
bateriją.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
• Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką,

sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti

sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
• Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

smulkias judančias dalis.
• Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
• Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
• Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti

prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų
naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris
prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.
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Papildomas saugumas

Darbo aplinka
Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama
naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad
nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu
nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Medicininiai prietaisai
Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius
prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo
išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose,
kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius,
kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai
Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų
išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios
rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.
Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:
• turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra

įjungtas;
• neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
• turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą

trikdymą.
• Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės
Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą,
kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Transporto priemonės
RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms
elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti
(neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.
Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar
aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa
belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių
skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad
transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos
belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio
įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.
Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto
priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių
valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka
Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai
sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose
vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų
perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų
perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi
sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra
laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose
suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių
dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.
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Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms
Svarbu žinoti:  Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir
antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl
šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais
(pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu
prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.
1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos

tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .
Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios
pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba
skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.
Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis
prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI
Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių
(RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis,
kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos,
periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga,
kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.
Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu
(SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR — 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai
prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip
aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią
reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra
taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.
Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,77 W/kg.
Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai
atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies
laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.
Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais
duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp
prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.
* Mobiliųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių
gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi
matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo
dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.

P a p i l d o m a s  s a u g u m a s
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